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TVRTÝ SJEZD
ESKÝCH MST

z KRÁLOVSTVÍ ESKÉHO
V KRÁL. HLAV. MST PRAZE

VE DNECH 15.-17. ÍJNA 1911.

cwo

ZÁPIS o JEDNÁNÍ SJEZDOVÉM.



M/l



I.

ÁST VŠEOBECNÁ.



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/tvrtsjezdeskOOsjez



Protektor:

RADA KRÁL. HLAV. MSTA PRAHY.

estný peds eda:

JUDr. KAREL GROŠ, starosta král. hlav. msta Prahy.

Pedsednict vo stálé ho výboru Svazu eských mst:

Pedseda: MUDr. ANTONÍN ŠTYCH, mstský radni král.

hlav. msta Prahy.

I. místopedseda: JUDr. VÁCLAV PETÁK, starosta král.

hista Plzn.

n. místopedseda: ANTONÍN SLÁDEK, býv. starosta král.

msta Kolína.

L jednatel: JUDr. VÁCLAV JISKRA, starosta král. msta
Brandýsa n. L.

II. jednatel: JUDr. PETR JANDA, mstský tajemník král.

kraj. msta Rakovníka.

Tajemník: JUDr. VÁCLAV JOACHIM, sekretá magistrátu

král. hlav. msta Prahy.

Pokladník: GROH JOSEF, pokladník praesidia rady král. hlav.

msta Prahy.

D D D





SEZNAM ÚASTNÍK SJEZDU.

A. Clen stálého výboru a pracovních sekcí Svazu eských

mst;

B. delegát, t. j. oficielních zástupc jednotlivých obcí v krá-

lovství eském;
C. referent sjezdových;

D. hostí, t. j. 1. zástupc správy zemské a státní,

2. zástupc výbor politických stran a klub
poslaneckých,

3. zástupc moravských a slezských mest,

4. zástupc rzných korporací,

5. zástupc spolk úednických a uitelských,

6. zástupc asopis a zpravodajství,

7. interessovaných jednotlivc.

A. LENOVÉ STÁL*ÉHO VÝBOR A PRACOVNÍCH SEKCÍ
SVAZU ESKÝCH MST:

Alemann Max rytíi^, Anýž Josef, JUDr. Baštý Edvard

Jan, Ing. Bašta Rudolf, MUDr. Batek Leopold, Ing. Belada

Bohumil, JUC Beneš Eduard, Arch. BerU Josef, Arch. Ble-

cha Matj, Boháek František, Borvka Otakar, JUDr. Bra-

bec Jaroslav, Brož Václav, Beznovský Václav, Bureš Alois,

erný Josef, erný Josef O., Ing. ížek Ludvík, MUDr. Dvo-
ák Jan, JUDr. Feršman Ladislav, JUDr. Fittera Václav,

JUDr. Funk Vilém, Hansi František, Hašourek František,

Herain Jan, Ph. Mag. Herites Gustav, Hodek František Josef,

JUDr. Hoetzel Jií, Holeek Bohumil, JUDr. Horáek Cyrill,



JUDr. Horák František, Hubáek František, Chytrý Václav

Vítzslav, JUDr. Janda Petr, JUDr. Jiskra Václav, JUDr.
Jeábek Luboš, MUDr. Kašpar František, Ing. Keclík To-
máš, JUDr. Klier enk, MUDr. Klíma Josef, Kneidl Fran-

tišek, JUDr. Koldinský Alois, Kotland Jan, JUDr. Kotner

Matj, JUDr. Krejí Rudolf, Ing. Landa Antonín, JUDr.
Lokay František, Lukesle Josef, Madra Tomáš, Macháek
Jan, Ing. Macháek Vilém, MUDr. Mašek Alois, Ing. Mat-
jovský Antonín, cis. r. Ph. Mag. Matoušek Bohumil, Mattuš

Jaroslav, Ph. Dr. Metelka Jindich, Ing. Neumann Josef,

dvo. r. Pavlíek Bartolomj, JUDr. Pavlousek Ladislav,

JUDr. Pík Karel, JUDr. Pinkas Ladislav, JUDr. Podlipný

Jan, Pokorný Vilém, MUDr. Procházka Ladislav Pro-

kop, JUC. Prosek Josef, Ph. Mag. Radský Josef, JUDr. R-
žika Pavel, JUDr. Retovský Josef, JUC. ezníek Václav,

stav. r. Saka Josef, JUDr. Scharf Jakub, cis. r. Schrótter

Josef, Skalický Petr, Sládek Antonín, Ing. Srb Josef, JUDr.
Steiner František, MUDr. Stýblo Alois, Ing. Šantrek Ri-

chard, šeyd Josef, MUDr. Štvch Antonín, MUDr. Šubrt

Eduard, JUDr. šupich Josef, JUDr. Uhlí Josef, JUDr. Tro-

jan Josef, Ph. Dr. Truhlá Josef, JUDr. Tma Antonín,

JUDr. Wagner František, Waldstein Mansvet, Vaniek Alois,

MUDr. Vicena František, Vlk Josef, MUDr. Vorlíek Alois,

Arch. Zákrejs Vladimír, JUDr. Záveský Maxmilián, JUDr.
Zimmer Jan, Dr. techn. Ziingl Stanislav, Ing. Zvina Fran-

tišek, Ing. Žižka Rudolf.

B. DELEGÁTI.

Bechyn: p. Kaer František.

Benešov: pp. JUDr. Feršman Ladislav, Stark František.

Blice: p. Klíma Karel.

Blatná: p. Martinovský Jaroslav.

Boleslav Mladá: pp. cis. r. Ph. Mag. Matoušek Bohumil,

JUDr. Šmelhaus Josef.

Brandýs nad Labem: pp. Beneš Vojtch, Brož Alois, Drnec

Vilém, Chlebeek Josef, Janda Václav, JUDr. Jiskra

Václav, Štpán František.

Brandýs nad Orlicí: p. Herzan František.

Brod eský: pp. Beneš Ladislav, Dr. Volka František.



Brod Nimecký: pp. JUC. Bartušek Antonín, MUDr. áubrt
Eduard.

Bevnov: pp. Kolátor Jan, Pour Josef.

Beznice; pp. Bierhanzl František, Hošek Cyrill, Lederer
Julius.

Bubene: pp. JUDr. Formánek František, Arch. Chytrý,
Václav Vítzslav, Šípek Emil.

Bydžov Nový: pp. Kudrna Arnošt, Pour Gothard, JUC. Pur-
man Karel, MUDr. Stýblo Alois.

Bystré: pp. Ing. Batik Václav, Mack Hynek.

áslav: pp. JUDr. Brabec Rudolf, Žatecký Antonín.

elákovice: pp. Curda Jindich, Lokaj Jan.

Dašice: pp. MUDr. Kopista Viktor, Vosáhlo Josef ml.

Dejvice: pp. JUC. Bejek Josef, Frolík František, Hauff
Karel Theodor, Hendrich Jan, JUDr. Trmal František.

Dobrovice: pp. Brož Josef, Šurovský Josef.

Dobíš: pp. Kamenický Jan, Ph. Mag. Kropáek Josef.

Domažlice: pp. Fastr Jan, Ludvík Jan.

Dvr Kráíové nad Labem: pp. Kleander Heman, Sochor
Josef.

Hloubíín: p. Schneller František.

Hnidousy: p. Berounský Antonín.

Hora Kutná: pp. JUDr. Dolejš Vojtch, Macháek Jan.

Hoovice: pp. Dvoák Karel, Ken Josef.

Hradec Jindichv: p. Mert Karel.

Hradec Králové: p. MUDr. Batk Leopold.

Hradišt Mnichovo: pp. Smutný František, Vorel Václav.

Hrdloezy: p. Sudek Josef.

Hronov: p. Klikar Adolf.

Humpolec: p. JUC. Mysliveek Bohumil.

Chlum u Tebon: p. Paták Václav.

Chlumec nad Cidlinou: pp. Augenthaler Rudolf, Drozen Josef,

Kozelka Zikmund.

Chotbo: pp. JUC. Berger Artur, Fanta Moric, Kubánek
Josef, Kubánek Karel, JUDr. Kudrna František.



Chrudim: pp. JUDr. Fittera Václav, JUDr. Novák Vilém,

JUDr. Wagner František.

Jablonec nad Jizerou: pp. Janoušek František, Meí Bohdan.

Janovice UhHské: p. Svoboda Josef.

Jarom: pp. Knížek Bedich, JUDr. Trojan Josef.

Jiín: pp. Jír Vojtch, Samek Ladislav.

Josefov: p. Mtilier Štpán.

Kamenice nad Liptou: pp. JUDr. Macha Jan, Pejša Josef.

Karlín: pp. JUDr. Brabec Jaroslav, cis. r. Engelmann Josef,

JUDr. Lokay František, Samek Jan.

Kladno: p. Zdrbek Josef.

Klatovy: pp. Ing. Keclík Tomáš, MUDr. Mašek Alois.

Kobylisy: pp. Hodek Cyrill, Seyfried Antonín.

Kolín nad Labem: pp. JUDr. Bedná Josef, Ing. Formánek
Vojtch, JUDr. Funke Antonín, Ing. Hlaváek Antonín,

JUDr. Jelínek Alfréd, JUDr. Retovský Josef, Springl

Václav.

Kostelec ervený: pp. Hnilika Antonín, Keyzlar Theodor.

Kostelec nad ernými Lesy: pp. Klíma Václav, Mužík Josef.

Kostelec nad Labem: p. MUDr. Vorlíek Alois.

Kostelec nad Orlicí: pp. Hlaváek Vincenc, JUC. Nuc Franti-

šek, JUC. Prosek Josef.

Košíe: pp. Ing. Kolín Josef, JUC. Pokorný František, Rubeš
Jaroslav.

Kouim: pp. JUDr. Formánek Hynek, Olivieri Bohumil.

Kralupy nad Vltavou: pp. ermák František, JUDr. Pavlou-

sek Ladislav.

Krin: p. Rydlo Antonín ml.

Kroehlavy: pp. Cinger František, Dvoák Rudolf, Hyský
Josef, Pavelka Antonín.

Litomyšl: pp. Ph. Mag. Laub Jan, MUDr. Lašek František.

Lomnice nad Lužnicí: p. Rut Alois.

Louny: pp. šenfcld Antonín, Tšorn Julius.

Lysá nad Labem: p. Maglen František.

Mbiík nad Labem: p. Doležal Antonín.

Mstec Hemanv: p. Plavec Josef.
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Mstec Králové: pp. Rohlíek Jan, Venci František.

Michle: pp. Ing. Nožika František, Svoboda František, JUC.
Svoboda Josef.

Milevsko: p. JUDr. Kotner Matj.

Mirovice: p. MUDr. Klíma Josef.

Modany: p. Ledecký Václav.

Mctyín: pp. Charvát Josef, Krása Rudolf, Lukáš Antonín,

Stihavka František.

Mýto Vysoké: pp. JUDr. Sarapatka Václav, Tma Antonín.

Náchod: p. JUDr. ížek Josef.

Nepomuk: p. MUDr. Lenner Augustin.

Nusle: pp. Benedikt Jaroslav, Hanauer Karel, JUC. Krka
František, Pokoru}'^ Vilém, Veselík Josef.

Nymburk: pp. JUDr. Krouský Emanuel, Ševík Antonín.

Opono: p. Macháek František.

Ouvaly: pp. Bohuslav František, Fot František, Hladík Josef,

Kratochvíl Antonín.

Pacov: p. JUC. štekl Jaroslav.

Páka Nová: pp. Kaska Jan, Ph. Mag. Záhejský Jindich.

Pardubice: pp. cis. r. Kitzinger Eduard, JUC. Kopený Vin-

cenc, Liebich Jan, Lukesle Josef, Ing. Prokop Josef.

Pecky na dráze: pp. Hejcman Jan, Kreml Václav.

Pelhimov: pp. JUC. Chudoba Eduard, JUDr. Linhart Ant.

Pchery: pp. Dušek Vojtch, Kozler Alois.

Písek: pp. Spirhanzl Václav, JUDr. Uhlí Josef.

Plaany: pp. Krán Karel, Šplíchal Jan.

Plze: pp. JUDr. Buršík Josef, Kostinec Antonín, Pavlík

František, Schiebl Jaroslav, Ing. Vajgl Václav.

Podbrady: pp. Dostál Matj, JUDr. Kvíala Jan, Šebor

Edvard.

Polika: p. Till Karel.

Pclná: p. Volenec Jindich.

Praha: pp. Baštecký Emanuel, JUDr. Baštý Edvard Jan,

Arch. Blecha Matj, Bolina Karel, MUr. Bouek Be-
tislav, Broft František, Brož Václav, Beznovský Václav,

cis. r. Cízler Jan, JUDr. erný Vratislav, cis. r. ervený
Jan, ížek Josef, Decastello Jan, MUDr. Deyl Jan, Do-
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ležal Josef, Emler Jan, Fatka Emanuel, Fiala Jan, Filip

František, JUDr. Funk Vilém, Arch. Gregor enk, JUDr.
Groš Karel, Hadrbolec František, Hašourek František,

Hodek František Josef, Hošek Josef, Chmel Karel, MUDr.
Janský Jan, Arch. Janský Josef, JUDr. Jeábek Luboš,

Jirousek Josef, Ph. Mag. Kasalický Václav, Kaše Josef,

MUDr. Kašpar František, Koubek Antonín, Ing. Kova-
ovic Bed,, cis. r. Kozel Matyáš, Krámer Josef, Kreutzer

Hynek, Krouský Jan, Lada Václav, Louda Antonín, Ma-
dra Tomáš, Mattuš Jaroslav, Náhlovský Alois, Neumann
Josef, Novotný Václav, Ondich Josef, stav. r. Pasovský
Vratislav, Patoka Bohumil, Pešek Jan, Peterka Josef,

Peterka Lev, JUDr. Pík Karel, JUDr. Pinkas Ladislav,

Pinz Alois, JUDr. Podlipný Jan, JUDr. Ržika Josef,

Seifert Jan, JUDr. Scharf Jakub, cis. r. Schick Hugo, cis. r.

Ing. Schiller Ferdinand, cis. r. Schrótter Josef, Siišt
Antonín, Skrený František, Slavík Otto, JUDr. Souek
Oldich, Soukup František, Suchý Josef, JUDr. Sámal
Pemysl, Seyd Josef, JUDr. Škarda Ctibor, Štpánek
Václav, MUDr. Štych Antonín, Šulc Josef, cis. r. Urban

Josef, Vaha Václav, Vaniek Alois, cis. r. Varvažovský
Václav, Vávrovský Alois, Weiss Jan, Wildmann Alois,

stav. r. Vlek Karel, Vondich Vítzslav, JUDr. Záveský
Maxmilián, Ing. Zvina František, JUC. Židliky Karel,

Ing. Živna Bohumil.

Pelou: p. Vosáhlo Adolf.

Píbram: p. JUDr. Alemann Max rytí.

Radlice: pp. Jareš Václav, Suchý Václav.

Rakovník: pp. JUDr. Janda Petr, Otta František.

Rokycany: pp. Anichober Jan, JUDr. Ebenstreit H., JUDr.
Kuera František.

Roudnice nad Labem: pp. Kobr Josef, JUDr. Rus Antonín.

Roztoky: p. áslavský Otakar.

Rychnov nad Knžnou: p. Stauber Josef.

evnice: pp. Hájek František, Winkler Leopold.

íany: pp. MUDr. Hrdlika Jan, Svorník František.

Sadská: p. Holešovský Apoliná.

Sedlany: p. Píhoda František.

Sedlec: p. JUDr. erný Václav.
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Semily: pp. Beneš Eduard, Dr. Hybler Josef, r3r. Svoboda
Václav, JUDr. Šebek Josef, Vavruška František.

Sezemice: pp. Novotný Václav, Urban Josef.

Skute: pp. PhMag. Fiedler Adolf, Zvina František.

Slaný: p. Dr. Krecar Antonín.

Smidary: pp. Javrek Josef, Kobr Bedich, Zejdl Josef.

Smíchov: pp. Ing. Jarolím Josef, JUDr. Koldinský Alois,

JUDr. Steiner František, Trávníek Jan, PhDr. Vlach

Jaroslav.

Sobslav: p. Mrázek Josef.

Strakonice: pp. Hurský Adolf, Karta Petr.

Strašecí Nové: pp. Eliášek František, Kurzweil František,

Žanda Václav.

Škvcrec: p. Skivan Rudolf.

Tábor.- pp. Dr. Beran Karel, Fiala Karel, Rudolf Antonín.

Tebechovice: p. Bujet Jan.

Tebo: pp. Brandeis Karel, MUDr. Šaršok Augustin.

Turnov: pp. Horák Jan, PhMag. Radský Josef.

Týn nad Vltavou: p. Pavlíek Jindich.

Týnec nad Labem: p. Tomášek Ferdinand J.

Ubínves: pp. Balzar Arnold, Semanský Antonín.

Unhoš: pp. PhMag. Dundr Josef, Hochmann Josef.

Ostí nad Orlicí: pp. Fejfar Gustav, MUDr. Vicena František.

Vinohrady Královské: pp. Bílek Matj, Holeek Bohumil,

JUDr. Jahn Bedich, Ing. Kysela Ludvík, Prokopec Karel.

Vlašim: p. Šttina Josef.

Vokovice: p. JUDr. Pulkrábek Rudolf.

Vršovice: pp. Herold Bedich, Keil Štpán, Merhout Cyril,

Ing. Plichta František, ezníek Václav, Wirth Jan,

Zimerman Matj.

Vysoany: pp. Mašek František, Nmec Jan, Švejda Jan.

Zásmuky: p. Sál Antonín.

Zdice: pp. Beránek Antonín, Holeek Ludvík, Holeek Pro-

kop, Kunc Josef, Mareš Josef.

Žižkcv: pp. Kotland Jan, PhDr. Truhlá Josef, Winter Karel.
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C. REFERENTI SJEZDOVÍ:

Pp. Ing. Bašta Rud. (Praha), MUDr. Batk Leop. (Hradec Krá-

lové), erný Josef O. (Praha), Ing. ížek Ludvík (Praha), JUC.
Emier Jan (Praha), JUDr. Funk Vilém (Praha), JUDr. Hoetzel

Jií (Vinohrady Královské), JUDr. Horáek Cyrill (Praha),

JUDr. Horák František (Praha), MUDr. Hiittel Vilém (Praha),

JUDr Joachim Václav (Praha), Lukesle Josef (Pardubice),

Ing. Macháek Vilém (Praha), PhDr. Metelka Jindich (Kr.

Vinohrady), JUDr. Politzer Rudolf (Praha), MUDr. Procházka

Ladislav Prokop (Praha), Sedláek František (Praha), Ska-

lický Petr (Ústí nad Orlicí), MUDr. Subrt Eduard (Brod N-
mecký), pí. Tyršova Renata (Praha), JUDr. Uhlí Josef

(Písek), Waldstein Mansvet (Praha), Vlk Josef (Praha), JUDr.
Záveský Maxmilián (Praha), Arch. Zákrejs Vladimír (Praha),

Ing. Žižka Rudolf (Praha).

D. HOSTI:

1. Zástupci správy zemské a státní:

Zemský výbor království eského: p. JUDr. Pinkas Ladislav.

Zemský výbor markrabství Moravského: pp. Derka Josef,

JUC. Janík František, JUDr. Janík Ladislav.

C. k. ministerstvo veejných prací ve Vídni: p. JUDr. Weliek

Bronislav.

C. k. místodržitelství pro království eské: p. Pacák Karel.

2. Zástupci výbor politických stran
a klub poslaneckých:

Akní výbor národní strany svobodomyslné: p. JUDr. Vej-

var Jan.

Ostední výkonný výbor eské strany národn-sociální: pp.

Klofá Václav, Stíbrný Jií.

Výkonný výbor eské strany pokrokové: pp. Fousek František,

Žáek Antonín.

Výkonný výbor eské strany síátoprávn-pokrokové : pp. PhDr.
Hajn Antonín, Krouský Jan.

Výkonný výbor eskoslovanské strany agrární: pp. Beran

Rudolf, Hybš František, Svoboda Bohuš, Svehla Antonín.
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Výkonný výbor strany národní: pp. JUDr. Baštý Edvard Jan,

JUDr. Jeábek Luboš, Jirousek Josef, Mattuš Jaroálav,

cis. r. JUDr. Slavík Josef E., MUDr. Steidl Antonín,

JUDr. Supích Josef, cis. r. Voítl Ferdinand.

Jednotný klub eských poslanc na rad íšské: p. íng. Neu-
mann Josef.

Klub poslanc eskoslovanské strany agrární na rad íšské:

p. MUDr. Velich Alois.

Klub poslanc eskoslovanské strany sociáln-demokratické

na rad íšské: pp. Aust Ludvík, JUDr. Šmeral Bohumír.

Klub poslanc národní strany svobodomyslné na rad íšské:

pp. JUDr. Franta Bohuslav, JUDr. Funk Vilém, JUDr.
Koerner Eduard.

Klub neodvislých poslanc eských na snmu království e-
ského: p. JUDr. Baxa Karel.

Klub poslanc národní strany svobodomyslné na snmu krá-

lovství eského: pp. Anýž Josef, JUDr. Koerner Eduard,

JUDr. Pinkas Ladislav.

3. Zástupci moravských a slezských m s t :

Litovel: pp. Socha Václav, Spurný Ladislav.

Ostrava Polská: pp. JUC. Špaek, Vysloužil Klement.

Prostjov: p. JUDr. Vrtal Alois.

4. Zástupci rzných korporaci:

eská Spolenost Národothospodáská: pp. JUDr. Gruber Jo-

sef, JUDr. Svoboda Emil, cis. r. JUDr. Schuster Václav,

cis. r. JUDr. Živanský Theodor.

eská zemská komise pro ochranu dítek a péi o mládež
v království eském: pp. JUDr. Kallab Jaroslav, JUDr.
Nedoma Václav.

eský zemský spolek pro reformu bytovou v království e-
ském: pp. JUDr. Eisenstein Otto, Arch. Engel Antonín,

Ing. Jareš Josef, JUDr. Lošák Jan N., JUDr. Beran Karel.

eský zemský svaz ku povznesení návštvy cizinc v krá-

lovství eském: pp. cis. r. Cízler Jan, Melichar Alois,

Vojta Jakub, Vyhlas Václav K.
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Družstvo pro stavbu dlnických a úednických dom ve Vy-
sokém Mýt: p. Mašek D. V.

Elektrické podniky král. hlav. msta Prahy: pp. Ambrož Lud-
vík, Inu. Sixta Josef, Ing. Svoboda [Alois, Vodika Antonín.

Jednota Keramická: p. JUDr. Pulkrábek Rudolf.

Jednota Záložen: pp. JUDr. Illner Felix, JUDr. Jahn Bedich,
cis. r. Kavka Karel.

Klub za Starou Prahu : pp. Ing. Dvoák Vilém, PhDr. Pata
František.

Mstská spoitelna Pražská: p. JUDr. Klier enk.
Národní Rada eská: p. JUDr. Podlipnv Jan.

Poradní sbor eských okres v král. eském: pp. Bureš Alois,

JUDr. Lokay František, JUDr. Mach Zdenk, Papoušek
Cyrill.

Pražské obecní plynárny: pp. Ing. Brož Václav, Ing. Cha-
dima Bohuslav, Ing. Lene Václav.

Spolek architektv a inženýru v království eském: pp. Ing.

Belada Bohumil, Ing. ížek Ludvík, Ing. Zika Eduard,
Dr. techn. Ziingl Stanislav.

Spolek eských léka: pp. MUDr. Heveroch Antonín, MUDr.
Klika enk.

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vysokém Mýt
a okolí: p. Mašek D. V.

Svaz eských spolk pro okrašlování a ochranu domoviny
v Cechách, na Morav a ve Slezsku: pp. Emler Jan, PhDr.
Jarník Jan Urban, Jedlika-Brodský Betislav.

Ústedí starostenských sboru na Morav: pp. Ing. Ursíny Mi-

chael, Okleštk František, JUC. Ondrúšek Vlastimil.

Ústedí starostenských sbor ve Slezsku: p. JUC. Beský
Antonín.

Ústední banka eských spoitelen: pp. Král Adolf, cis. r.

JUDr. Slavík Josef E.

Ústední Matice Školská: p. Kneidl František.

Ústední sbor spolk majitel dom pro zem koruny eské:
pp. Kubeš Václav, Moudrý Gabriel, JUDr. Lokay Fran-

tišek, MUDr. Sommer Václav, PhDr. Truhlá Josef, JUC.
Židliky Karel.
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Vrchní chudinské iditelství král. hlav. msta Prahy : pp. Fatka

Emanuel, Kliment Josef, Koubek Antonín, Náhlovský

Alois, Smutek Jaromír, Vlk Josef.

Zemská pojišovna markrabství Moravského v Brn: p. JUC.
Spurný František.

5. Zástupci spolk úednických
a uitelských:

eský Svaz úednických spolku: pp. JUDr. Záveský Maxmi-
lián, JUC. Teyšl František.

Jednota samosprávných úedníku obecních a okresních v krá-

lovství eském: pp. Krejí Jindich, Machá Prokop,

Sobslavský Jan.

Klub kanceláských úedníku magistrátu král. hlav. msta
Prahy: pp. Kraus Vojtch, Soukup Josef.

Klub konceptního úednictva magistrátu král. hlav. msta
Prahy: pp. JUDr. Báík František S., Boháek František,

Šnajdauf Václav, JUDr. Ržika Pavel.

Klub okjiesních léka král. hlav. msta Prahy: pp. MUDr.
Klusáek Bohumil, MUDr. Peyr Václav, MUDr. Turinský

Jií, MUDr. Zafouk Josef.

Klub stavebních úedník král. hlav. msta Prahy: pp. Fiala

František, Koí Antonín.

Klub technického úednictva král. hlav. msta Prahy: pp.

Ing. Hajský Josef, Ing. Svoboda Alois, Ing. Žižka Rudolf.

Klub úetních úedník král. hlav. msta Prahy: pp. Klíma

Pemysl, Rubner Antonín.

Zemská ústední jednota uitelstva mšanských škol eských
v království eském: p. Skalický Petr.

Zemský ústední spolek jednot uitelských v království e-
ském: p. erný Josef.

6. Zástupci asopis a zpravodajství:

„eské Slovo": p. Svozil Josef.

„Hlas Národa" : p. Naske Miloslav.

„Moravská Orlice" : p. Šumbera Jan.

tvrtý Sjezd eských mst. 17



„Národní Listy": p. Vejvara Josef.

„Národní Politika": p. trnáctý Miloš.

„Obecní Vstník král. hlav. msta Prahy": p. JUDr. Heller

Karel.

„Obecní Zájmy": p. Sobslavský Jan.

„Pozor" v Olomouci: p. Prokop Karel.

„Právo Lidu": p. Novotný Bohuslav.

„Pražské Noviny": p. Filip Otakar.

„Správní Obzor": p. JUDr. Hoetzel Jií.

„Union": p. Benda Karel.

„Venkov": p. Lhoták ze Lhoty Jan rytí.

C. k. telegrafní a korrespondenní kancelá: p. Major Antonín.

7. Interessovaní jednotlivci:

JUDr. Dvoák Václav (Praha), Groh Josef (Praha), Ing. Jin-

dich Julius (Praha), Ing. Kyndl Ladislav (Praha), Ing. Ledl

Karel (Praha), Arch. Liška Oldich (Hradec Králové), Mašek
Vincenc (Mýto Vysoké), Ing. Matiek Jaroslav (Praha), JUDr.
Pokorný Václav (Smíchov), Port Hanuš (Plze), Arch. Rejchl

Václav (Hradec Králové), JUDr. Sobotka Josef (Praha), JUDr.
Sum Antonín (Praha), JUDr. Svoboda Alois (Praha), stav. r.

Zimmler Emil (Praha).

n n n
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PROGRAM SJEZDU.

I. z OBORU SEKCÍ FINANNÍ A PRÁVNÍ:

1

.

íšský poslanec, univ. profesor Dr. Vilém F u n k, obecní

starší král. hlav. msta Prahy: Stanovisko eských mst k vlád-

nímu programu finannímu;

2. sekretá zemského výboru, univ. doc. Dr. Jií íioetzel:

Reforma veejné správy a naše obce;

3. iditel mstských úad král. msta Písku Dr. Josef
Uhlí: Návrh na vydání „Slovníku veejného práva" na pamt
padesátiletí eské samosprávy roku 1915;

4. vicesekretá zemského výboru Dr. Rudolf Politzer:
Samostatné dávky obecní po stránce finanní a právní

;

5. magistrátní sekretá Dr. Václav Joachim, tajemník

Svazu eských mst : Vzorný služební ád pro úednictvo obecní

;

II. Z OBORU SEKCE ŠKOLSKÉ:

1. len c. k. zemské školní rady vládní rada PhDr. Jind.
Metelka: Školní politika eských mst;

2. magistrátní rada Dr. František Horák, pednosta škol-

ního referátu král. hlav. msta Prahy a odborný uitel Josef
O. erný: Reforma zákonodárství o školách mšanských;

3. starosta Zemské ústední Jednoty uitelstva mšanských
škol eských, odborný uitel Petr Skalický: Hospitace dívek

na mšanských školách chlapeckých a zizování tvrtých tíd
pi mšanských školách;

4. uitel pomocné školy František Sedláek a mstský
léka král. hlav. msta Prahy MUDr. Vilém Huttel: Školství

pomocné;
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5. odborná inspektorka nad prmyslovými školami dívími
Renata Tyršova: Díví školy prmyslové a hospodysko-
kuchaské;

6. delegát Svazu Osvtového, c. k. konservato JUC. Jan
Emler, obecní starší král. hlav. msta Prahy: Povinnosti obcí

v oboru lidové výchovy, zvlášt pokud se týe knihoven.

111. Z OBORU SEKCE SOCIÁLNÍ:

1. íšský a zemský poslanec MUDr. Eduard Šubrt, sta-

rosta král. msta Nmeckého Brodu : Reforma pée o dti opu-

štné
;

2. pednosta kanceláe vrchního chudinského iditelství král.

hlavního msta Prahy Josef Vlk a c. k. poštovní kontrolor

Josef Lukesle, len mstského zastupitelstva král. kom. msta
Pardubic : Vzorný chudinský ád pro obce venkovské

;

3. magistrátní rada Mansvet Waldstein, pednosta
humanitního referátu král. hlav. msta Prahy: Porunictví z po-

voláni;

4. praktický léka a mstský radní král. msta Hradce Krá-

lové MUDr. Leopold Batk: Mstská pée o kojence.

IV. Z OBORU SEKCE TECHNICKO-ZDRAVOTNÍ

:

1. Ing. Rudolf Bašta, vrchní inženýr a správce plynárny

král. hlav. msta Prahy a ing. Vilém Macháek, spoluma-

jitel technické kanceláe v Praze : Osvtlování mst a upotebení

plynu a elektiny v mst

;

2. Ing. Ludvík ížek, stav. rada a pednosta odboru

stavebního úadu král. hlav. msta Prahy, profesor c. k. eské
vysoké školy technické v Praze : Pée o ištní eských mst
v království eském poátkem XX. století (dle výsledk dotaz-

níkové akce z roku 1909);

3. Ing. Rudolf Žižka, inženýr kanalisaní kanceláe král.

hlav. msta Prahy: ištní odpadních vod z mst a prmyslo-
vých závod.
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v. Hlavním pedmtem, jemuž vyhrazen byl jeden den jednání

sjezdového, bude

OTÁZKA BYTOVÁ SE ZVLÁŠTNÍM ZETELEM K STÁTNÍMU
FONDU BYTOVÉMU,

o které jednalo se ve spolené schzi sekcí právní, finanní,
sociální a technlcko-zdravotní; referáty pednesou:

1. universitní profesor Dr. Cyril Horáek: Význam by-

tové otázky vbec a ešení její jakožto souásti politiky obecní í

2. tajemník Zemské banky král. eského Dr. Maxmilián
Záveský, obecní starší král. hlav. msta Prahy: po stránce fi-

nanní a právní;

3. mstský fysik král. hlav. msta Prahy MUDr. Ladislav
P. Procházka: po stránce hygienické;

4. architekt Vladimír Zákrejs, inženýr král. hlavního

msta Prahy: po stránce technické.

D D D
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POAD SJEZDU.

v NEDLI DNE 15. ÍJNA 1911:

O 10. hod. dopol. : Zahájení sjezdu ve velké zasedací síni

radnice Staromstské.

Proslovy zástupc korporací a host.

Pednáška p. PhDr. Jindicha Metelky, c. k. vlád-

ního rady a zástupce král. hlav. msta Prahy v c. k.

zemské školní rad pro království eské Škíolní po-
litika eských mst.

Po té: Zahájení výjsavky v nové radniní budov na
Linhartském námstí (vchod z ulice u Radnice).

O 3. hod. odpol.: Prohlídka ústední elektrárny král. hlav.

msta Prahy v Praze-Holešovicích.

V PONDLÍ DNE 16. ÍJNA 1911:

O 9. hod. dopol.: Zahájení jednání v sekcích.

O 3. hod. odpol. : Pokraování jednání v sekcích.

Dle všestrann projevených pání bude se konati v

tento den spolená sdhze sekcí finanní, právní, sociálniíí

la echlnicko-zdravotní, vnovaná otázce bytové, a to

dopoledne od 9. hod. poínaje pedneseny budou referáty

v programu uvedené naež odpoledne o 3. hod. zahájena

bude debata o peednesených referátech.

V ÚTERÝ DNE 17. ÍJNA 1911 :

O 9. hod. dopol.: Dokonení jednání v sekcích.

O 12. hod. pol.: Závrená schze sjezdová ve velké za->

sedací síni radnice Staromstské; volby stálého výboru
a všech sekcí.

D a D
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JEDNACÍ ÁD SJEZDU.

1. Na poad jednání sjezdu pipuštny jsou pouze re-

feráty, jež v úprav k tisku zpsobilé ped sjezdem kan-

celái Svazu eských mst byly dodány.

2. Referent zahájí jednání pednáškou, jež nemá trvati

déle nežli 30 minut. Na to zahájí se debata, ve které jedno-!

tlivý eník nesmí mluviti více nežli dvakráte, poprvé nej-

výše 10 minut, po druhé 5 minut.

Vcná poznámka nesmí trvati více nežli 5 minut.

Referentovi vyhrazeno jest vždy závrené slovo.

3. Návrhy, jimiž se doplují, nebo zmují návrhy re-

ferentovy, musí býti pesn formulovány a nejdéle ped
hlasováním písemn pedsedovi podány.

4. Neprojeví-li referent s podanými návrhy dodatenými
neb zmovacími souhlas, projednají se naped ve zvlášt-

ním subkomitétu, který schzí bude k tomu úelu zvolen,

naež teprve se o nich v plenární schzi rozhodne.

5. O debatách sepíše kancelá Svazu eských mst stru-

ný zápis, obsahující jména eník, zda mluvili pro návrhy

referentovy, i proti, jaké návrhy podali a jaká usnesení

o nich byla uinna.

eníci, kteí si pejí, aby do zápisu pojat byl obsah!

jejich eí podrobnji, nech nejdéle den po té které schzi

pedloží kancelái Svazu eských mst písemn obsah svých

eí,

n D D
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II.

ZÁPIS o JEDNÁNÍ SJEZDOVÉM.





ZAHAJOVACÍ SCHZE VE VELKÉ ZASEDACÍ
SÍNI RADNICE STAROMSTSKÉ V NEDLI
DNE 15. ÍJNA 1911 O 10. HOD. DOPOL.

Pedseda stálého výboru MUDr. Antonín Štych:

Slavné shromáždní!

Zahajuje jménem stálého výboru Svazu eských mst
jednání IV. sjezdu eských mst království eského, vítám

všechny pítomné co nejsrdenji.
Vítám nejprve pány zástupce královského hlavního msta

Prahy, jež pevzavši laskav protektorát našeho sjezdu, do-

dalo tím lesku a významu jednáním sjezdu a zajisté i d-
razu usnesením jeho ; v prvé ad vítám tu vzácného pí-
tele svého a estného pedsedu stálého výboru, pana sta-

rostu Dra. Groše, oba pány námstky, jakož i všechny;

ostatní pány leny rady mstské a sboru obecnici! starších

královského hlavního msta Prahy.

Nemén vele vítám pány zástupce zemského výboru

království eského a markrabství Moravského, jakožto re-

presentanty nejvyšších stolic samosprávných v obou tchto
zemích koruny eské, zástupce ministerstva veejných prací,

zástupce Národní Rady eské, jakožto stediska našich' snah

všenárodních, zástupce výkonných výbor a poslaneckých

klub politických stran, zástupce Svazu eských okres v krá-

lovství eském, Ústedí starostenských sbor na Morav
a ve Slezsku, dále pány zástupce všech ostatních korpo-

rací samosprávných, jakož i všech sdružení samosprávjíého

úednictva, konen zástupce všech ostatních korporací, or-

ganisací i všechny jednotlivce, kteí k spolenému dílu s

náimi se spojili a k dnešnímu sjezdu se dostavili.

Na neposledním míst vítám též pány zástupce odbor-

ného a denního tisku, který rád a ochotn vždy nás podpo-
roval a podporuje.
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Ráili Jste se dostaviti na sjezd náš potem tak hoj-

ným, že zajisté laskav prominete, nejmenuji-li každéha
ze vzácných milých hostí jednotliv, a pestávám na tomto
úhrnem, proto však nemén pátelském uvítání.

Starosta král. hlav. msta Prahy dr. Karel Groš:

Slovutní pánové!

S opravdovou radostí chápu se slova, abych optn v pa-

mátné naší radnici pozdravil sjezd eských mst, v ad sjezd
tchto již tvrtý. Za nedlouhou dobu, kdy v život vešla d-
ležitá organisace eských mst a mstys. Svaz eských mst,
možno s oprávnným povdkem to konstatovati, že vyko-

nala veliký a dobrý kus práce, elící ku povznesení našich

mst a zlepšení jich obecní správy. Svaz mst stal se stálým

rádcem svých len, vedl jménem a v zastoupení jich rzné
akce u sbor zákonodárných a též ve vcech politických

pozvedal mnohdy svj hlas, háje práva eských mst a

bojuje za jejich uznání!

Tím, že msta eská sjednocena jsou ve svazu, do-

plnna byla organisace národních našich korporací lenem
velmi dležitým, jehož výrok a náhled v mnohých závaž-

ných záležitostech obecního zákonodárství stal se smro-
datným a nemže býti pehlížen a opomíjen.

Dnes scházíme se opt k novému sjezdu v dob nad-

míru vážné, kdy zejména neblahé pomry drahotní a ka-

lamita bytová tžce doléhají na nejširší vrstvy našeho lidu

a kdy též všeobecná situace politická neposkytuje národu

našemu vyhlídku do budoucnosti píliš píznivou.

Tím radostnji dlužno vítati, že sešli jste se, slovutní

páni zástupcové mst a mstys eských v tak hojném potu,

abyste porokovali o bohatém programu sjezdovém, na nmž
celá ada otázek komunální správy, dležité záležitosti školské,

finanní, právní i humanitní bohdá ku prospchu našich mst
a za jejich píkladem všech ostatních eských obcí budou
rozešeny. Zejména vele vítám, že sjezd letošní obšírn
bude jednati o otázce reformy bytové, nebo bytová nouze

jest jedna z nejbolestnjších stránek mstského života na-

šeho, jež zvlášt ve vtších mstech nejširších a ne^jmén zá-
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možných vrstev, dlnictva a malého živiK>.?tnictva trpce a

tžce se dotýká. (Souhlas.)

Vítaje vás jménem rady král. hlav. msta Prahy jako

domácího hospodáe této staroslavné radnice co nejveleji,

koním páním, aby jednání IV. sjezdu eských mst pro-

vázeno bylo plným, nezkaleným a nadjným zdarem! Na zdar!

(Hluná pochvala.)

Pedseda stálého výboru MUDr. Antonín Štych:

Vážené shromáždní!

Letošní sjezd zakonuje období, na které zvoleni byli

na prvém sjezdu eských mst v Kolín roku 1907 lenové
stálého výboru a pracovních sekcí Svazu eských mst.

Vzhledem k tomu jest na míst, poohlédnouti se zpt
po práci za uplynulá 4 léta vykonané. Že léta uplynulá zna-

menala stálý vzrst a prohloubení prací Svazu našeho, rá-

íte posouditi již z potu úastník prvého a dnešního

sjezdu: do Kolína vyslalo 98 obcí 210 zástupc, ke sjezdu

letošnímu pih'ási!o se však ze 125 obcí úhrnem 342 zá-

stupc; vedle toho' 125 host, tudíž úhrnem 467 úastník.

Také poet obcí, jež pistoupily ke Svazu eských' mst
utšen vstoupl, takže dnes sdružuje Svaz náš úhrnem 272

o'bcí ; z eských obcí, ítajících pes 5.000 obyvatel, jsou

leny Svazu všechny až na jednu, z obcí, ítajících od
3.000 do 5.000 obyvatel všechny až na 9, mimo to menších
obcí 139.

Smíme zajisté doufati, že po nové úprav píspvk,
kterou Vám ku schválení pedložíme, a která bere hlavní

zetel na obce nejmenší, snižujíc pro n píspvek ze 20

na 10 K, vedle toho však nepatrným vtším zatížením obcí

velikých má získati nutný zdroj píjm ku rozšíení prací

stálého výboru a kanceláe Svazu, pihlásí se za leny Svazu

další poet obcí, a tak pispje k dalšímu zmohutnní naší

organisace.

Mžeme zajisté íci s dobrým svdomím, že nejen na

zevnjšek, potem lenstva Svaz náš vzrostl, ale také vnitní

život jeho byl stálým vzestupem ; stálý výbor a pracovní

sekce, jak na dosavadních tech sjezdech eských mst,
tak ve schzích konaných v ase mezi sjezdy projednaly

dlouhou adu dležitých otázek ze všech obor samosprá-
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vy mstské, vypracovaly veliký poet petic a pamtních'
spis k zemskému výboru, k vlád i k initelm zákonodár-
ným, podaly obcím jak povšechné direktivy v nejrozma-
nitjších smrech, tak jednotlivá dobrá zdán' z rzných
obor samosprávy obecní, prominete mi zajisté, upustím-li od
podrobného vypoítávání veškeré práce, vykonané a pi-
pomenu-li Vám prost zprávy ze Svazu našeho uveej-
ované díve v odborných a denních listech, poslední rok
ve Vstníku našem, který podává obraz všech dležitj-
ších prací stálého výboru, sekcí i kanceláe Svazu eských
mst.

Rozsáhlá tato innost byla umožnna hlavn zaízením
stálé kanceláe, která nyní již déle dvou let jest v innosti

;

zízení kanceláe umožnno bylo pedevším obtavou bla-

hovlí slavné rady královského hlavního msta Prahy, která

ochotn k tomu úelu propjila potebné úednictvo, míst-

nosti i vcné poteby — a jsem si jist souhlasem všech
Vás, když za tuto úinnou pomoc a za ostatní stálou pod-
poru Svazu našemu se strany obce Pražské prokazovanou,
vyslovím jménem Svazu nejoddanjší díky.

Pro budoucnost zanáší se stálý výbor myšlenkou pe-
dem zdokonaliti pokud možno Vstník, rozšíiti jej a vy-

dávati pravideln jednou za msíc, a prosím jménem vy-

davatelstva všechny pány pítomné, aby Vstníku našemu
ráiU vnovati úinnou a trvalou podporu.

Jen za souinnosti nejširší, zejména se strany všech
obcí ve Svazu eských mst sdružených, bude možno, aby
Vstník stal se nejmocnjším initelem v rozvoji naší or-

ganisace i její psobnosti, aby byl stálým pojítkem mezi
stálým výborem a pracovními sekcemi na jedné stran a

mezi obcemi ve Svazu eských mst sdruženými na stran
druhé, a aby také mohl sprostedkovati styk mezi jedno-

tlivými obcemi, poskytovati pokud možno úpln pehled
všeho, co eské obce podnikají, nabádati tak k následování

dobrých píklad a k uvarování se chyb, které by se snad
tu a tam vyskytly.

Mimo to hodlá stálý výbor rozhojniti a rozšíiti kursy

pro funkcionáe a úedníky samosprávné, na zpsob kurs,
poádaných roku loského a letošního o daních a poplat-

cích a o poplatkovém ekvivalentu, které tšily se zna-
nému zájmu a hojné úasti; zamýšlíme vedle nkterých
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kurs veejnoprávních pokusiti se tai<é o kursy z nkterých
dležitjších obor technických. V té píin zajisté m-
žeme spoléhati zvlášt na tsnjší sdružení mst, majících'

plynárny a elektrárny v rámci našeho Svazu, ke kterémuž
sdružení vybízí píslušné obce resoluce, jež bude pedložena
technicko -zdravotní sekcí na letošním sjezdu.

Vyvrcholením této innosti, mající za úel buditi zna-

lost samosprávy, má býti vydání Slovníku veejného práva

na pam padesátiletí eské samosprávy roku 1915, o kterém

rovnž na letošním sjezdu má jednati sekce právní.

Tím picházím k programu pítomného sjezdu a do-

voluji si vysloviti oekávání, že podailo se stálému výboru

za usilovné a všeho uznání hodné souinnosti všech pra-

covních sekcí pedložiti a pipraviti k dkladnému projed-

nání dlouhou adu asových, dležitých a zajisté i zají^

mavých otázek ze všech obor samosprávy obecní. O vý-

znamu a dležitosti jednotlivých tchto otázek, na poad
jednání položených, není mn zajisté zapotebí obšírn se

zmiovati — staí zajisté pehlédnouti zvláštní íslo Vst-
níku našeho, které jsme jako pípravnou publikaci ku sjezdu

vydaH, aby bylo patrno, o jak dležité otázky má se jed-

nati a jaká pée píprav jednání sjezdového ve všech

sekcích byla vnována.

Doufám, že každý z pítomných v tomto bohatém a

pestrém programu nalezne otázky, které jsou mu blízké

a že jednání ve všech sekcích bude se tšiti až do konce
bedlivé a neochabující pozornosti a úasti.

Vzhledem k neutšeným, bohužel, politickým pomrm
na íšské rad a zvlášt na snmu království eského,
které po léta již podlamují zákonodárnou innost jejich',

tak potebnou v zájmu veškerého obyvatelstva této íše
a zvlášt království eského bez rozdílu národnosti, bylo

snahou stálého výboru vedle otázek, jichž zákonodárné pro-

jednání jest již v proudu (což týká se hlavn finanního
plánu vládního, o kterém má jednati sekce finanní a práv-

ní) obmeziti jednání sjezdu pokud možno jen na takové
otázky, pi nichž nebylo by teba dovolávati se sbor záko-
nodárných, toho asu ve své psobnosti ochromených, ný-

brž které bylo by možno ešiti beze zmny zákonodárství.

Pes to však ukázalo se pi vtšin otázek, jimiž letošní

sjezd má se zabývati, že i tu alespo v nkterých sm-i
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rech jest nutná nová zákonodárná úprava, aby obce mohly
úspšn innost vyvíjeti.

Vzhledem k tomu budiž mi dovoleno s tohoto místa,

zajisté za souhlasu celého váženého shromáždní, vysloviti

upímné a vroucí pání, aby neutšené politické pomry
na rad íšské a zvlášt na snmu království eského v

dohledné dob obrátily se k lepšímu. Pání to ovšem jest

vázáno jednou výhradou: Ped 14 dny práv v této pa-

mátné síni z výroního valného shromáždní Národní Rady
eské vyšlo drazné osvdení, že národ eský vždy byl

a jest ochoten ku spravedlivému smíru, ale jen na základ
úplné rovnoprávnosti obou národ, toto království obýva-
jících, na základ úplné rovnoprávnosti obou jazyk zem -i

ských v celém království eském a na základ nedílnosti

zákonodárství i správy tohoto království — aniž by ovšem
chtl nadbíhati tm, kdož svévoln maí všelikou plodnou
práci snmu království eského, tak nutnou zvlášt nyní

za naprosto stísnného finanního stavu království eského
i vtšiny samosprávných korporací, zvlášt obcí, a za zá-

vratné drahoty všech poteb životních, doléhajících krut na

veškeré obyvatelstvo tohoto království bez rozdílu národ-

nosti.

Doufám, že mohu spoléhati na jednomyslný souhlas

všech Vás, prohlásím-li že zástupcové eských mst krá-

lovství eského, zde na IV. sjezdu shromáždní, pipojují
se k tomuto projevu Národní Rady eské a apelují v prvé

ad na vládu, která jest zde povinna plniti zákon, zaru-

ující úplnou rovnoprávnost všech národ celé íše a tím

zjednati podklad pro další úspšnou souinnost obou národu,

obývajících toto království v zájmu \cškerého obyvatelstva.

Pi té píležitosti budiž mi zárove dovoleno — zajisté

rovnž za souhlasu Vás všech — vysloviti nejhlubší polito-

vání nad tím, jak opravdu nepátelsky sídelní msto íšské
chová se ke kulturním potebám našich eských krajan,
zavírajíc svévoln školy, dobrovolnými píspvky celého ná-

roda zízené a udržované, a by vlastn dle zákona, zaru-

ujícího právo všeho národa na vyuování v ei mateské
eská menšina vídeská mla plné právo na to, aby byly pro

ni zízeny a vydržovány eské školy veejnými initeli;

'drazn nutno tu vytknouti, že vláda, která na ochranu)

menšin nmeckých po celé íši rozptýlených, neostýchá se
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použiti nejsilnjších prostedk donucovacích a na opatení
škol pro n nelituje prostedk finanních, vede si úpln
chab, když jde o ochranu eské menšiny v sídelním mst
íšském.

Jednu otázku, které jsem se již dotknul, bude asi mnohý
z úastník na programu postrádati

;
jest to otázka, jak'

mly by eské obce eliti vzrstající drahot všech život--

ních poteb. V tom smru alespo po jedné stránce otázkou
tou se zabýváme: vyhradili jsme totiž celý den jednání

sjezdového otázce bytové, která jest zde initelem nad
jiné závažným, ponvadž nouze o zdravé a hlavn o lev-

né byty doléhá zvlášt tíživ na stední a nemajetné vrstvy

obyvatelstva. Pokud se týe celého komplexu otázek sem
spodajících, došla, a dochází nás ze všech stran oprav-

Idové spousta podnt a návrh, takže nebylo naprosto mož-
no v posledHÍ chvíli za návalu ostatních píprav sjezdo-

vých, všechny tyto podnty a návrhy zpracovati a k jed-

nání pipraviti. Zamýšlíme však v nejkratší dob po sjezdu

svolati zvláštní schzi, která by výlun otázkou drahoty se

zabývala a program pro eské obce v té píin zpracovala.

Budiž mi však dovoleno pi této píležitosti vysloviti

nepokryt názor, že v otázce drahoty podáno a prosloveno

bylo již tolik návrh, eí a resolucí z nejrozmanitjších'

stran, že jest opravdu nesnadno vše to pehlédnouti, ne-

eknu-li urité konkrétní direktivy pro všechny obce vy-

brati ; celá otázka jest tak složitá, pedpokládá souinnost
tolika initel veejných i soukromých, organisovaných i ne-

organisovaných, souvisí tolik s konkrétními pomry jedno-

tlivých krajin a míst, že bude zapotebí, aby vedle povšech-

ných pokyn, které ze schze projektované budou moci
vyjíti, také ješt každá obec sama zvláštní cesty hledala,

jak by drahot na obyvatelstvo její doléhající, eliti mla.
Hlavní vc jest tu ovšem opravdová vle a úinná snaha
o nápravu; i zde mnohem více platí dle známého slova

Havlíkova ,,teba sebe . menší opravdová, dobrá innost,,

nežli velké, neuskutenitelné a nemožné zámry".

Vážené shromáždní!

Jest ustálenou tradicí dosavadních sjezd eských mst,
zahajovati jednání projevem nejoddanjšího holdu Jeho Ve-
lienstvu, našemu nejmilostivjšímu císai a králi Františku

Josefu I.
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Ráíte zajisté všichni souhlasiti, když jménem celého

dnešního shromáždní odešlu holdovací telegram Nejvyšší
kabinetní kancelái Jeho Velienstva.

Na konec budiž mi dovoleno vysloviti pání, aby letošní

sjezd vbec byl pro všechny pítomné semeništm plod-

ných podnt, odkud bychom si všichni do svých domov
odnesli živé popudy k další práci, aby takto letošní náš
sjezd vedl k dalšímu všestrannému zdokonalení samosprávy
mstské v království eském. (Hluný sonhlas a potlesk.)

Poslanec JUDr. P inkas:

Slavné shromáždní!

Budiž dovoleno i mn, abych jako zástupce zemského
výboru království eského pln se pipojil ke slovm pana
starosty.

Velectní pánové! Bute pesvdeni, že zemský výbor
království eského práem Vašeho sjezdu vnovati bude plnou
pozornost, kterou vším právem zasluhuje.

Program sjezdu skytá IV. sjezdu eských mst zvláštní

zajímavost, a peliv vykonané pípravy ku sjezdu tomu,
úelné rozdlení práce a celá struktura jeho dle vzoru ve-

likých mezinárodních kongress zajišují, že práce jeho sku-

tené pinesou ovoce, zvlášt na poli legislatury.

Mn tudíž nezbývá, nežli abych pracem tm — jako pan
starosta již uinil — pál plného zdaru. (Hlasy: Výborn!)

Pedseda: Jménem všech poslaneckých klub pi-
hlášen jest ke slovu p. poslanec Neumann:

Poslanec Neumann:

Velectní pánové!

Byl jsem poctn dvrou, abych zde jménem všech pí-
tomných poslanc — bez ohledu na politickou jich stranu —
Váš tvrtý sjezd vele pozdravil a hojného zdaru Vám pál.

Jest nepopíratelno, že — má-U korporace tak dležitá, jako

je Svaz eských mst — dostáti své úloze, že jest nevyhnu-
telno, aby se jí dostalo podpory vládní i podpory zemské,

V té píin bute ubezpeeni, pánové, že, abyste dosáhli

toho cíle, který jste si vytkli na poli sociáln-humanitním
i v oboru veejné správy — my poslanci na íšské rad,
jakož i poslanci zemští, ze všech sil budeme se piinovati

34



o to, aby Vaše snahy doznaly všemožné podpory. (Potlesk

a volání: Výborn!)

Pedseda: Jménem Svazu eských okres jest pi-
hlášen k slovu starosta Svazu p. posl. Papoušek.

Poslanec Papoušek:
Velevážené shromáždní!

Ke IV. pracovnímu sjezdu eských mst prosím, abyste

pijali pozdravy eských okres. Jako eská msta zídila

ši svj Svaz za úelem hájení svých zájm a za úelem
povznesení samosprávy, tak za stejnými úely byl zízen
Svaz eských okresních výbor. Již tím, jakož i všemi spo-

lenými cíly a snahami jest dáno, že pomr obou tchto
svaz jest pátelský a navzájem harmonicky se doplující.

Na letošním sjezdu dáte sankci jednomu spolenému pod-

niku, vydávání slovníku veejného práva.

Dovoluji si pipojiti k pozdravu svému pání, aby tato

souinnost obou svaz byla také v jiných smrech, a aby
posavadní pT^átelska dobrá shoda mezi eskými obcemi a

okresy byla i nadále zachována a mozno-li i rozšíena a se-

sílena. (Potlesk a volání: Výborn!)

Pedseda: Jménem ústedí moravských starostenských

sbor jest k slovu pihlášen místopedseda p. vládní rada

prof. Ursiny:

^ Vládní rada prof. Ursiny:

Vážení pánové!

Jménem ústedí starostenských sbor na Morav, tedy

jménem veškeré eské samosprávy mstské i venkovské

v markrabství moravském vítám a zdravím dnešní sjezd.

Vítám a zdravím jej nejen proto, že jest sjezdem korporace

nám velice blízké, ale též z dvodu, že oekáváme od nho
mnoho pokyn a mnohou radu pro další naši innost.

A jest toho, velectní pánové, mnoho, co jest nám ješt

v oboru eské samosprávy na Morav vykonati. Není to

ovšem naší vinou.

Víte, velectní pánové, že až do nedávná nebyla pda
moravská pro eskou samosprávu nijak zvlášt píznivá. N-
mecký zemský výbor, etná eská msta, jež byla v rukou

národních našich odprc, a ada nmeckých úad a insti-

tucí hroutily rozvoj eské samosprávy na Morav.
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A tu nezbylo nám, nežli chopiti se svépomoci. Založili

jsme ústedí starostenských sbor na Morav, v nmž sou-

stedili jsme veškeré eské obce moravské, mstské a ven-

kovské. Nebyla to práce snadná! Bylo teba agitace od muže
k muži, od obce k obci. Bylo nám též hájiti se ped váž-

nými poHtickými proudy, které se chtly v nové organisaci

uplatniti. I to jsme pestáli.

A dnes stojí ústedí starostenských sbor na Morav
voln a neodvisle na všecky strany, mže konati jen a jen

svou povinnost rznými schzemi, sjezdy, zejména však samo-
správnými kursy, etnými publikacemi — hlavn svým aso-
pisem ,,Naše obec" — a poradami ve všech oborech. Pouuje
naše starosty o jejich právech, ale též o jejich povinnostech.

A vžilo se to naše ústedí v eském lidu na Morav

!

Toho dkazem jest, že v prvním roce svého trvání mlo
sotva tolik píjm, aby mohlo krýti své vydání. Dnes však

ítá na 70 starostenských sbor a píjmy jeho stouply v 5.

roce jeho trvání z 5000 K na 25.000 K.

Le nebyl to jen zájem samosprávný, který nás vedl

k založení ústedí. Mli jsme na mysli též zájmy národní.

Vdli jsme dobe, že zdatná eská samospráva na Morav
bude nejlepším štítem našemu národu v zápase o práva

našeho národa. A nezklamali jsme se. V organisaci starost

máme na Morav spolubojovníka, který pln a nezkrácen
koná svou povinnost i v tomto smru.

Le, velectní pánové, jak jsem ekl, zbývá nám ješt

mnoho práce. A tu se rádi chápeme každé píležitosti, aby-

chom se pouili. Proto také s radostí úastníme se dneš-

ního sjezdu, jemuž jménem ústedí starostenských sbor
na Morav v zájmu eské samosprávy v Cechách, na Mo-
rav a též ve Slezsku peji plného zdaru. (Potlesk.)

Pedseda: Za ústedí starostenských sbor slezských

pihlásil se k slovu sekretá p. JUC. A. Beský.

Sekretá JUC. A. Beský.
Velevážené shromáždní!

Dovolte i bojovníku nejvýchodnjší stráže národní i sa-

mosprávné, aby k pedešlým projevm pipojil upímný po-

zdrav eského Slezska, a upímné pání plného zdaru jed-

nání sjezdovému. eské obce ve vévodství Slezském zvlášt

v poslední dob a jmenovit v horním revíru ostravsko-
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karvínském utšen se rozvíjejí. Tento ohromný vzrst e-
ských obcí klade jim velmi etné úkoly na poli ákolním,

sociálním a ve všech oborech obecní správy.

Jest ovšem pirozeno, že mladé naše obce nemají dosud
dosti vyškolených pracovník samosprávných, a proto jsme
odkázáni na to, používati výsledku práce jiných korporací,

jmenovit nejvýš záslužné práce Svazu eských mest. Jelikož

na výsledcích jednání sjezdového máme tedy svj nejvlast-

njší zájem, volám tím upímnji jménem ústedí staro-

stenských sbor slezských veškerému jednání sjezdovému
nase havíské „Zda Bh!" (Volání: Výborn!)

Pedseda stálého výboru MUDr, A. Štych:

Na programu jest dále pednáška pana vládního rady Dra
Metelky: „O školní politice eských mst". Prosím p. vlád-

ního radu, aby se ujal slova.

D D D

37





LEN C. K. ZEMSKÉ ŠKOLNÍ RADY VLÁDNI
RADA PROF. Ph. Dr. JINDICH METELKA :

ŠKOLNÍ POLITIKA ESKÝCH MST.

Velectné shromáždní!

Pedevším musím vzdáti díky — nikoli za sebe,

nýbrž za píslušníky školství, — že nám tentokráte bylo

popáno, abychom pede všemi úastníky sjezdu proniíu-

vili o vcech školských. eská msta vykonala pro eské
školství opravdu mnoho. Nejsem chvaloeníkem as mi-

nulých, jak praví latinské písloví, ani nynjších, a vím také,

že jsou i v eských mstech posud nešvarné pípady, jako

jeden zvlášt vytýká v ,,Kulturním obraze eských mst
v XV. a XVI. století" náš znamenitý kulturní historik Zik-

taund Winter. Ale vím také, že jest u nás mnoho a mnoho
krásných školních budov, které mžeme tolikéž srovnávati

se starými pknými školami eskými.
Z historických doklad pro nenáležité školy nechci

uvádti pípad z venkova, ponvadž bych se tím snad

dotkl nepíjemn host; dovolí mi tedy páni Pražané, že

se omezím na Prahu. Ve zmínném spise Wintrov te
se, že „U svatého Haštala, škola jako šatlava", ale pochva-

luje se tam v dob Rudolfov jako z nejlepších a nejnád-

hernjších také škola ped chrámem Týnským.

Takové kontrasty jsou pi školních budovách v eských
mstech dosud, ale vyrovnávají se víc a víc za heslem,

jež eská msta mají i po této stránce: „Excelsior!"

Jest toho dokladem i zemská statistika, která nerozli-

šuje pohíchu školních náklad mstských a jiných a uka-

zuje, že za prvních 35 let platnosti nových školských zá-'

kov od roku 1869 bylo v Cechách na stavbu 6739 škol

vydáno 162 million K, z tch pak 94 million na školy
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eslcé a 68 na nmecké, Z náklad tch hradily 85 million
eské ob'ce, a poítámie-li, že eská msta se v tom úast-
nila temi tvrtinami, pak eské obce mstské vydaly za

eené období pes 60 million K pouze na stavbu škol.

Jak školské náklady v našich mstech vbec stouply, mohl
bych doložiti statistikou, o kterou se zasloužil p. sekretá
JUDr. V. J o a c h i m, ježto dopsal všem eským mstm,
aby nám, pokud možno, vylíila íseln, koHk asi vydala

pro své školství za platnosti nových školských zákon. Ježto

by dlouhé ady ísel unavovaly, pestanu na nkolika u-

kázkách, pihlížeje k typu menších a vtších mst nenáhlého
vzrstu i k mstm rychle se rozvíjejícím, zejména v o-

kolí pražském ; historické ady nejsou sice všude úplné,

ale i tak zobrazují vzestup náklad dosti názorn.
Na p. Bevnov vydal na školství r. 1891 3521 K,

v r. 1901 9671 Kar. 1911 již 24.810 K. Vysoany po-

tebovaly na školy r. 1901 U.038 K, r. 1911 však už
31.334 K. Pecky mly školních výdaj r. 1891 2.970 K,

r. 1901 10.695 Kar. 1911 10.767 K. Tebechovice
vynaložilv na školství r. 1861 500 K, r. 1871 950 K, r. 1881

1.800 K, V. 1891 1.200 K, r. 1901 4.050 Kar. 1911 5.800 K.

Kostelec nad ernými lesy vnoval na školy r. 1881

2.000 K, r. 1891 2.020 K, r. 1901 8.708 K a r. 1911 8343 K.

Mlník stály školy r. 1901 13.711 Kar. 1911 36.556 K.

Píbram vydala na školsva' r. 1871 10.686 K, r. 1881

46.450 K, r. 1891 50.938 K, r. 1901 31.040 Kar. 1910

55.039 K; na stavby škol pak od r. 1873 1,273.687 K 28 h.

Z podrobných dat Hoic vychází, že obtovaly na škol-

ství v létech 1876—1911 1,017.229 K.*)

*) Z ostatních mst uvádíme ješt

:

Holice r. 1881 3.709, r. 1891 5.508. r. 1901 6.892, r. 191I 9.965 K.

Hradec Králové (inil samostatný okres školní) r. 1871 15.004,

r. 1881 48.924. r. 1891 22.511, r. 1901 35.680( r. 1911 39 168 K
Jarom r. 1871 6.550, r. 1881 4.576, r. 1891 8.494, r. 1901 16.642,

r. 1911 20.370 K.

Kostelec ervený r. 1881 4.693, r. 1891 9.185, r. 1901 13.219, roku

1911 19.591 K.

Mýto Vysoké r. 1871 6.197, r. 1881 10.762, r. 1891 25.740, r. 1901

17.779 K.

Nová Páka r. 1891 7.820, r. 1901 6.S40, r. 1911 17.790 K.

Polika r. 1871 1.017, r. 1881 6.288, r. 1891 5.932, r. 1901 6.419,

r. 1911 9.226 K.

Skute r. 1891 3.706, r. 1901 11.411, r. 1911 13.686 K.

Volyn r. 1871 335, r. 1881 314, r. 1891 7.666, r. 1901 17.214, r. 1911

25.275 K.
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ísla tato dosvdují, že se eská msta vskutku mo-
Tiou honositi, jak se )V posledních desítiletích znamenit'
piinila o zvelebení svého školství a tím o výchovu sta-

tisícových voj školní mládeže, kterou jsme povznášeli kul-

turní úrove celého národa, zejména pak stedisk intel-

ligence jeho.

Je však chybou, že se finanní náklady na školství ne-

orzlišují ve výkazech, veejn pístupných, podle jakosti obcí,

jsou-li mistské, i venkovské, Sluší uvážiti, že msta uhra-

zují nejen vcné náklady na školy, poád vtší a vtší,

ale pispívají též okresní pirážkou školní a pirážkami
zemskými, nejvíce z mstských obcí odvádnými, na o-

sobní náklady (platy uitelské, výslužby atd.) veškerého
školství národního, jakož ani nelze zapomínati, že národní

školy mistské (zejména mšanské) jsou též pro žactvo

z obcí venkovských a že msta vydržují ješt školy po-

kraovací, odborné, stední a j. Co eská msta obto-
vala na školy stední, vychází na jevo ze statistických vý-

kaz tajemníka JUC. Jos. Proška, podané pi II. sjezde

eských mst.
Nejzávažnjším dokladem, co se z eských mst vnuje

Jia národní školství celého království, je královské hlavní

msto Praha. Vydržuje si krom nepatrného pomrn pí-
spvku zemského všecko své školství roním nákladem pr-
mrn na 33/4 milí. K, ale dan její (15— 16 milí. K ron)
jsou také základnou pro pirážky zemské, jimiž se hlavn
hradí výdaje na školství celé zem, tak že každá šestá

koruna pro tyto úely je z penz pražských.

Aby zjištn byl peníz, kterým eská msta pispla
dosud na školství, je potebí sestaviti zevrubn všeliká í-
selná data o dosavadních nákladech jejich na školy všech

stup, ímž by byl získán bezpený podklad dalších prací

a akcí. K tomu pistupuje prosba na zemský výbor, aby
byly obnoveny podrobné školské výkazy, ve kterých byl

zevrubný íselný obraz národního školství v Cechách.

Pro neupravené a nedostatené finance zemské vysky-

tují se již drahn let u nás, zejména také v ásti uitelstva,

hlasy, aby se pro národní školství vyhledávala pomoc státní.

Tento požadavek vyvrátil už pi II. sjezde eských mst
velmi dkladn p. mag. rada dr. Fr. Horák, ukázav,

ie v zájmu eských mst jest, aby se národní školství

p o ziem š t i 1 o, ježto by se tak náklady na n rozdlily
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rovnomrn na celou zemi a ulehilo se zvlášt mstm
finann slabým. Pan rada Horák uvedl pro tento názor
velmi závažné dvody s hlediska národního i národoho-
spodáského, vystihnuv nynjší stav vcí heslem v rakou-
ských pomrech obvyklým : Neplatit a porouet ! Kdyby se

stát zavázal pispívati na naše národní školy, mohli by-
chom se nadíti jen ješt vtšího z'byrokratisování správy
jeho, jako by zajisté byly obcím vzaty poslední kusy je-i

jich školské svéprávnosti. Teba tedy naopak usilovati o
to, aby byly na úhradu školských výdaj povoleny zemi
nové zdroje vlastních píjm, kterými bychom školství své

ochránili jako tém už poslední význak své samostatnosti.

školské zákony íšský la 'zemské i a^šeliká naízení vládní

neponechávají obcím náležitého vlivu, pimeného jejich

finanním dávkám na národní školství. Kdyby nebylo ani

germanisaního úsilí v zemích nenmeckých, je v tomí i šal-

blonovitost, která nehledí k stupni intelligence v jednotlivých

zemích a národech
;
pro zem a národy analfabet hodí se

snad porunikování vlády, ale nikoli pro zemi a národ ta-

kového všeobecného vzdlání, jako je království eské a
národ náš.

eská msta jako nejvíce postižená, musí se tedy vy-
nasnažiti o zmnu nynjších školních zákon, zejména zem-
ských, aby byly vypracovány a došly sankce opravy ve
prospch autonomie. Že to možno, toho dokladem jsou

Dolní Rakousy, kde se r. 1904 strana kesanskosociální
postarala o pronikavou zmnu zákona o dozoru na školy
k užitku autonomie. V §§ 26. a 27. tohoto zákona se vý-
slovn stanoví, že autonomní lenové musí míti v okres-

ních školních radách, i v mstech s vlastním statutem, jakož
i v zemské rad školní naprostou vtšinu. eho tam bylo

dosaženo, navrhuje se s píslušnými obmnami také v nej-

novjší osnov zákona o dozoru na školy pro království

eské, jehož pvodcem jest p. dv. rada dr. Celakovský.

Pokud arci nebudou takové zmny školních zákon pro-

vedeny, jest se v mezích nynjších zákon ve všech škol-

ních úadech, ve školních radách okresních i zemské do-

máhati náležitého vlivu a pracovati k nmu volbou schop-
ných a bystrých zástupc pro n, kteí by si byli vdomi
svých práv a plnili horliv své povinnosti i nedopouštli
pekroovati platných zákon.
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Jest opravdu smutno, že bylo možno podati interpelaci

na íšské rad (poslanec dr. Drtina), kterou se v té

píin zjistil pravý opak dbalosti autonomist. Vytýkalo
se v ní, ž(e se okresní školní rady v echách nesvolávaj

a vyizují se tedy bez sborového usnesení jich proti zákonu

vci samotnými jejich pedsedy, c. k. okresními hejtmany,

a že tedy autonomní jich lenové dovolují porušovati svá

zákonná práva. Je také žalostno, že se autonomisté nedo-

hodují vespolek v tchto úadech o jednotném postupu,

ímž vzcházejí nemalé škody pro samosprávný živel v nich.

Ve prospch žactva na školách národních i pro zdárný

pokrok jeho v uení teba v nové dob všelikých nebýva-

lých opatení. Zprmyslovním zem, návalem obyvatelstva

z venkova do mst, pauperismem a jeho zhoubnými ná-

sledky i jinými píinami pibývá vedle dtí normáln vy-

vinutých poád více abnormálních, pro nž teba, aby zi-

zovány byly zejména v mstech školy pomocné, jak bude
ješt ve školní sekci zevrubn dóvozeno referáty zvlášt-

ními. Po té stránce jsme za zemmi západními velice po-

zadu, jako máme také vážný nedostatek škol pro dti slepé,
hluchonmé a p. Víde a Dolní Rakousy mají písluš-

ných ústav mnohem více, než jest u nás, kde nad to pe-

ují o tyto ubožáky hlavn soukromé spolenosti. Bylo by
zajisté možno, aby se pro tyto lidumilné úely blízká msta
sdružovala ke spoleným podnikm.

Vtší péi bylo by též obrátiti k o pat rovnám a ke
školám mateským. V nmeckých okresích v echách
mly jich r. 1908 úhrnem 298 (251 škol mat. 4- 47 opa-

troven), eské toHko 223 (104+119), tak že v tom naše

království pedstihují zem mnohem menší, a k eskému
potu pispívá ješt nejvíce Praha a Ostední Matice Škol-

ská, která se tmito ústavy stará o nejmenší mládež v

„uzavíraném" území.

Kam se mají nésti snahy pi školství pokraova-
cím (prmyslovém a obchodním) bylo dopodrobna pojed-

náno tolikéž na II. sjezde eských mst r. 1908 po vý-

kladech dvorního rady dra J. C e 1 a ko v sk é ho. Pro ne-

dlnost snmu království eského a nepíze vlády, která

se u nás již od r. 1880 staví proti samostatné správ a ú-

prav školství pokraovacího, nedošlo k uskutenní my-
šlenek a návrhv o II. sjezde pronesených, ale není po-
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chyby, že mésta naše pi nich rozhodn setrvají a nespustí

jich se zetele. Zejména bude také teba dbáti, aby bylo
vtší než dosud mrou pihlíženo k takovým školám dív-
ím, jak bude dovozeno referátem znalce nad jiné vynika-
jícího, paní R. Tyršové.

ChváUti je smr, kterým se obce naše berou, zaklá-

dajíce nebo podporujíce poád hojnji nižší školy ob-
chodní, jimiž se má vedle obchodnictva také živnostnictvo

vzdlávati úinnji k samostatnému novodobému obchod-
nickému vedení svých závod. Ve prospch eených škol

bude ješt ešiti otázku, mají-li se podporovati návrhy,

aby tento školský obor pešel v náklad státu, i zem; na
druhou cestu ukazují pedevším školy rolnické.

V posledních létech utichlo též úsilí, abychom se do-

mohli odborných škol prmyslových vtší m-
rou nž jich máme dosud. V Cechách bylo Cechm
i Nmcm do nedávná poskytnuto pes rozdíl v
procentech národností po 5 prmyslových školách,

ale nejnovji i ten pomr porušen tím, že zí-
zena nová nmecká škola prmyslová ve Výprtech, ba v
rozpotech na školství prmyslové jeví se v náš nepro-

spch rozdíly ješt znanjší. Je teba soustavného ná-«

vrhu, kde by takové školy a jaké psobily se zdarem,
a postupovati v té píin promyšlen. Kdyby nebylo ád-
ného rozvrhu, vítzily by, jako bylo také pi školách sted-
ních, zájmy ie místní, obce by se nezízen pedhánly
nabídkami vlád a oslabovaly tebas na dlouhá desítiletí

bemeny, jež by na sebe pejímaly. Nejen sbor takový
jako je Svaz eských mst, nýbrž i poslanci mají v té

otázce pro nejbližší budoucnost úkol nad jiné dležitý.

Pi všem školství nejzávažnjším initelem jest u i^

t e 1 s t v o, ježto jest vlastn živým vykonavatelem mrtvé li-

tery zákon, dodávajíc školství ducha ; v našem národ
vede si po té stránce tak, že jím mžeme býti opravdu hrdi

již od probuzenských dob našeho vývoje. Soustavná hi-

storie eského školství není pohíchu ješt napsána, i jest

tuze vítati, že se i tu obec Pražská bere v ped, položivši

letos do rozpotu 13.000 K na djiny svého školství. Až
budeme míti djiny eského školství, vysvitne z nich ve-

liká a tuhá práce našeho uitelstva pro vzdlání lidu pes
nepíznivé, ba zpátenické školské zákony. Ke chvále na-

šich mst je, že popávají zástupcm uitelstva v mst-
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ských zastupitelstvech ochotného sluchu, aby užiU ku pro-

spchu obce jejich zkušeností odborných i životních, ale

pece se samosprávn neiní všecko, aby se uitelstvo pi-
poutalo k místním zájmm. Školní inspektoi svolávají sice

uitele do okresních porad, kde se jim vykládá o dležitosti

širší vlasti, akoli nepispívá na národní školství naše ani

haléem, ale není nikoho, kdo by místní uitele souste-
oval k pravidelným poradám, aby byli pipoutáni vrou-

cnjšími Isvazky k svému psobišti tím, že by byly sly-

šeny jich hlasy, co by bylo na prospch místnímu školství,

školním budovám, výzbroji uebnými pomckami atd. Ten-
to genius scholasticus loci, zstává vtšinou v ui-
telstvu nepovšimnut, ímž se ztrácí mnoho dobrých po-

kynuv a námt pro zvelebení škol, neproniká dsažnji
porozuminí pro význam jich a nenavazují se zdárné a vše-

stranné styky mezi orgány autonomie a školy. Tyto styky,

pi nichž by se uplatovaly také rzné tužby obou stran,

nejlépe by mohl prostedkovati místní dozorce skol-
n í, osoba, dosud ve mnohých mstech ne valn dležitá.

V Nmecku si mnozí ,,mstští školní radové'' hledí velmi

bedliv svého úadu a jsou podporovateli obapolných do-
ho uitelstva a mistských správ.

Uitelstvo naše tžko si 'pi neutšených pomrech hmot-
ných mže vlastním názorem zjednati rozhled po zízeních
školních jinde, proto by mu mstské obce mly také vše-

likými podporami zjednávati možnost penášeti odjinud

pokroky do školství našeho.

Neomezovati se na místní poznatky je pedevším ne-

zbytno pi výstavb škol. Budovy školní pes pí-
slušná úední naízení, pes veejné soutže pro plány i

veliký náklad stavební trpívají rznými nedostatky, které

by se snadno pedešly, kdyby bylo v ústedí Svazu eských
mst možno bráti potaz o veškeré úelné úprav moder-
ních škol. Nemíní se tím snad, aby se školy zuniformovaly
slohem i vnitním rozdlením, nýbrž aby se užilo všeli-

kých zkušeností i tisícerých drobností, praktických a ne-

nákladných, které by v ústedí Svazu sbíral zvláštní od-
borník, architekt, jehož obratnosti by se jist podailo do-

síci úspch, jakými se již v jiných otázkách mže vy-

kázati pan tajemník JUDr. J o a c h i m.
Pi vyšším školství, zejména školách stedních, eská

msta projevila krajní obtavost, zizujíce je a vydržujíce
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vlastním nákladem, který pesahoval do r. 1908, jak bylo

prokázáno tajemníkem Proškem, 33 million K! Nyní
se již arci vyskytují hlasy, že tchto škol máme nadbytek
a vychováváme jimi též uený ,,proletariá*, kterým trpí

zvlášt eská msta stedoškolská a všechen národ. Nelze
popírati, že jednostranná obliba eských rodi míti ze syn
úedníky, zpsobuje pomry mezi vystudovanou mládeží po-

ád neutšenjší, hlavn také proto, že povolaní initelé,

a to pedevším vláda, nepeují, jako se dje jinde, aby
rodie sami regulovali píliv žactva na stední školy, ale

je také pravda, že eské stední školy jsou po mstech'
nesprávn dislokovány a že toto odvtví školské strádá

leckde vzhledem k rostoucí populaci tžkými nedostatky.

Z dat o stedních školách v Rakousku vyplývá, že nyní
potem jich proti Nmcm a Polákm rok po roku kle-

sáme ; stát tedy nekoná k nám své povinnosti. Tak vzrostl

za posledních 10 let (1901—1910) poet nmeckých stát-
ních stedních škol v Rakousku ze 112 na 154, polských

z 32 na 62, eských však jen z 60 na 83. Ze všeho sted-,

ního školství pipadá pak na Nmce 468o/o, akoli jsou

v obyvatelstvu rakouském zastoupeni jen 35 8 o/o, na Cechy
25-2oo pi 23-20/0 populaních, na Poláky 18-8"b pi 16-6%,

které mají v obyvatelstvu rakouské poloviny íše. Pi tom
sluší povážiti, že stední školy eské inily na poátku
posledního desítiletí mezi státními školami 268o'o, tedy o
l-6oo více než nyní. A nad to Nmci i Poláci nabízejí v
obcích, kde stát zizuje stední školu, mnohem menší pe-

nžitou pomoc i mén závazk než eská msta! Není tedy

správno, pedbíhá-li se v podobných nabídkách msto s

mstem nýbrž, nezbytno pinutiti stát, aby pro eské obce

ml stejné mítko, jako pro nmecké a polské. Zvlášt
pak se teba dožadovati veškerým úsilím, aby podvojné ústavy

stední s dlouholetými pobokami byly rozdleny ve dva sa-

mostatné, jako se iní zejména v nmeckých a polských

mstech, ímž se prospje žactvu i uitelstvu a nemén
též mstu samému. Jak nespravedliv se v tom mí Ce-

chm, vidti zvlášt na Novém mst pražském, kde pro

10.000 Nmc jsou reálky dv, pro 72.000 Cech však'

toliko jediná, ovšem s dvma i temi pobokami pi všech

tídách po celá desítiletí. Tak jest i v Písku, Hradci Krá-

lové, Pardubicích, Plzni i jinde; máme pi eských reál-

kách 125 paralalek, kdežto Nmci pouze 39, pi eských'
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gymnasiích 62 poboek, Nmci pak jen 15, i bylo by tedy

možno zíditi nových eských reálek 18 a gymnasií 8, ni-

koliv, aby se tam nahánlo 'fiové žactvo, nýbrž aby se

v nepeplnných ústavech vzdlávalo pohodlnji a dklad-
nji.

O dívím školství, jmenovit lyceích a koedukaci dí-

vek na stedních školách bylo již jednáno na 11. sjezde,

a léta zatím uplynulá potvrzují novými zkušenostmi vý-

stražné hlasy a dobrá pipomenutí, pi tomto sjezde pro-

nesené.

Všeobecným cílem eských mst, jakožto ste-

disk národní intelligence, nad jiné dležitých, budiž: zvy-

šovati neustále vzdlanostní úrove v duchu národním, ja-

kožto nejlepší podklad a nejjistjší záruku duševního i

hmotného blahobytu a šastné budoucnosti národa, zjed-

návati jí pevné východisko v rozvtveném školství všech

stup, zvelebovati toto prozírav jako nejvýnosnjší zdroj

nových hojných sil národních, dobývati svéprávnosti ve všech

oborech školní správy pro všemožný rozkvt jejich a spa-

tovati nejpednjší est a okrasu v mohutném školství

svém.

Požadavky školské politiky eských mst lze tedy shr-

nouti takto:

I. Poíditi podrobnou statistiku, co mstskými obcemi e-
skými Vydáno za posledních 50 let ve prospch školství.

Zeim nech obnoví publikaci školských výkaz, kte-

rých pro úspory nyní nevydává.

II. Starati se vytrvale o zmnu školních zákon ve pro-

spch autonomie a hájiti národní samostatnost ve školství.

Vysílati vzdlané a bdlé zástupce do úedních sbor školních

a brániti práv autonomie v nich. Pro pouení zástupc v místní

a okresní školní rad vydati zevrubné informaní spisky

o jejich právech a povinnostech.

III. Vnovati zvláštní pozornost školám pomocným i pro

dti, tlesnými nedostatky stížené.

IV. Usilovati o konenou zákonodárnou úpravu a rozvoj

pókraovacich škol obchodnídh a prmyslových, peovati o za-

kládání škol odborných podle soustavného plánu, pamatovati

na pokraovací a odborné školy pro dívky.
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v. Uvésti v život porady místního uitelstva o prospš-
ných opateních školských, podporovati uitelstvo, aby mohlo
poznati pokroky školství jinde. Sousteovati poznatky o
úelné stavb škol, aby hovly všem požadavkm odborným
i estetickým.

VI. Vésti si opatrn pi žádostech za státní stední (i jiné)

škoy, trlvati na zásadách, vyslovených pi II. sjezdu o školství

dívím, jemuž sluší dodati rázu, pokud možná, praktického,

a žádati za výkazy od státu stran poteby uitelstva a úed-
nictva pro veejné služb3^ (Hluný dlouho trvající souhlas

a potlesk.)

Pedseda stálého výboru p. 'MUDr. Stých:

Doufám, že mluvím jist ze srdce Vám všem, když p.

vládnímu radovi Metelkovi za jeho krásnou, vc tak vy-

stihující pednášku co nejupímnji jménem Vás všech po-

dkuji. (Všeobecný souhlas.)

Tím jest program dnešního dopoledne vyerpán.

Dovoluji si Vás, velectní pánové, pozvati v poledne

ve 12 hodin ku zahájení výstavky, a prosím pány, kteí se

chtjí súastniti vycházky do naší elektrárny, aby se sešli

na Josefském námstí. Tam budou pipraveny vozy, které

nás tam dopraví.
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SPOLENÁ SCHZE
SEKCÍ PRÁVNÍ, FINANNÍ, SOCIÁLNÍ A TECHNICKO-

ZDRAVOTNÍ.

OTÁZKA BYTOVÁ
SE ZVLÁŠTNÍM ZETELEM K STÁTNÍMU FONDU BYTOVÉMU.
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Ve schzi konané dne 16. íjna 1911 dopoledne o 9. hod.

za pedsednictví pp. MUDra ANT. ŠTYCHA, Ing. FRANT.
ZVINY a JUDra JANA PODLIPNÉHO pedneseny

referáty pp. prof. Dr. C. HORÁKA, Dr. MAX. ZÁVESKÉHO,
Dr. L. P. PROCHÁZKY a arch. VL. ZÁKREJSE, naež téhož

dne o 3. hod. za pedsednictví p. JUDr. JANA PODLIP-
NÉHO provedena debata o všech pednesených referátech.
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PROF. DR. C. HORAEK :

POVŠECHNÝ VÝZNAM BYTOVÉ OTÁZKY A EŠENÍ
JEJÍ JAKOŽTO SOUÁSTÍ POLITIKY OBECNÍ.

Otázka bytová jest novjšího pvodu. V dobách dívj-
šíchl nebyla známa, nikoliv snad proto, že by poteba byd-
lení byla díve mén dtkliv pociována, než tomu jest

nyní. Jest a byla to zajisté poteba v našem podnebí,

jež Ivyžadujet v nejvtší ásti roku trvalé ochrany proti zim
a nepohodám povtrnosti, jedna z nejdležitjšícli. Jakmile
dospje lovk jen ponkud vyššího stupn kultury a po-
kroí ze stavu nomádního k pevnému osídlení, jest po-

teba míti stálý píbytek po poteb ukojení hladu nejd-^

tklivjší. Také nelze tvrditi, že by v dívjších' dobách vždy
ukojování poteby bydlení bylo dokonalé. Bylo zajisté, bo-?

hužel vždy; diosti lidí, postrádajících ádného písteší, obý-
vajících ipíbytek inedostatený, tsný, zdravotn závadný.

Zejména co do hygienických požadavk, divíme se dnes

asto, jak za minulých dob málo dbáno bylo dostateného
svtla, vzduchu, istoty, jak ve starých ástech mstských'
bývaly uliky úzké, byty temné a vlhké, chodby, scho^

dišt, sklepy atd. zdravotn nevyhovující. Ale všechny tyto

nedostatky a vady, teba druhdy dosti znané, postrádaly'

pece toho rázu všeobecného, jako dnes jest tomu ve vt-
ších! mlstech. Díve byly více individuální, nemly spolené
píiny,- 'daly se snadno odstraniti, neby!y krátce povahy
typické, jak tomu jest dnes. Dnešního dne však pociujeme
ve všech velkých mstech, bez výjimky vážné nedostatky!

co do ukojování poteby bytové a to vrstev nejen nema-
jetných, nýbrž i stedních. Nedostatky, jichž souhrn tak-

to typicky se vyskytující a z týchž píin prýštící, tvoí
pak práv 'novodobou otázku bytovou.

Píiny toho lze pedevším hledati v pomrn velmi

rychlém pibýivání obyvatelstva v posledním století ve všech
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skoro zemích\ ^kulturních. Poet ten nkdy se zdvoj- i více-

násobnil. Ale ješt více než toto absolutní stoupání potu
obyivatelstva, psobí tu jeho nestejnomrné osídlení místní.

Svoboda sthování rozvoj dopravních prostedk, zejména
železnic, sousteovací tendence velkovýroby prmyslové i

jiné okolnosti zpsobují, že obyvatelstvo vtších prmy-
slových míst pibývá nepomrn rychleji, než na venkov,
ba, že v nkterých krajinách pímo lze mluviti o vylido-
ování ve prospch velkých mst. Tím dají se vysvtliti

ty závratné íslice vzrstu velikých mst posledního století.

Tento zjev má však své úinky co do pomr by-

tových. Kdežto v dobách dívjších, tak jako dnes ješt
v odlehlejších místech venkovských, pravideln každá ro-

dina mla bydlišt své ve svém vlastním dom, jest nyní ve

velkých mstech poet takových obyvatel, kteí ve vlast-

ních domech b^^^llí, cejlkem nepatrný Ohromná vtšina všeho
obý^'^atelstva nucena jest bydleti v pomru nájemním. Avšak
stálý píliv cizího obyvatelstva do velkých mst má za ná-

sledek tak rydhTe stoupající poptávku po vždy nových a no-

vých píbytcíích, že za pravidelných pomr i pi ilém ru-

chu stavebním, nabídka jí nemže postaiti. Pi tom vyrov-

návání mezi poptávkou a nabídkou nových píbytk nedje
se hladce a pirozenou cestou, nýbrž zasahuje v n nkdy
ivelmiT vušiv spekulace. Spekulace tato pak na rozdíl od
spekulace v jiných oborecli hospodáského podnikání ni-

kdy nejeví tendenci sestupnou, nýbrž vždy stoupající, po-

nvadž — až na ídké výjimky, míst populan upadají-

cích -^ na stran nabídky, to jest vlastník dom a staveb-

ních pozeimk, jest hospodáská i sociální pevaha. K tomu
pistupuje monopolní živel, tkvící v mstské stavební p-
d, jenž podmínn jest aspo relativní její nerozmnožitel-

ností, nebo rozsah plochy urité místní polohy jest danou
veliinou, která uimle se nedá rozšíiti. Tyto okolnosti mají

za následek stoupání hodnoty mstské stavební pdy a tím

i stoupání náhrady za její užívání k úelm bydlení, to

jest nájemného. Pídruží-lti se k tomu pak ješt jiné mo-
menty, jako zejména vysoké náklady stavební, a u ná(s i ne,-

pomrn znané bím dan domovní, dá se vysvtliti ono
tu rychlejší, onde pomalejší, ale ve všech velkých m-
stechj (se vyskytující stoupání nájemného v posledních desíti-

letích, (které j'est úkazem všeobecným, dnes ovšem pi zvlášt-

ních pomrech drahotních ješt zosteným.
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Avšak práv v tchto vysokých cenách nájemních tkví

hlavní koen celé otázky bytové. Nutno si uvdomiti, že

všechny ty závady a ta zla, která s pojmem otázky bytové

obyejn bývají spojována, tedy nedostatek byt zejména"

menších, byty tsné, tmavé, vlhké, nezdravé, peplnnost
biyt, noclehláství atd. mají své zídlo v poslední ad,
v jich ivšeobecné drahot, ve vysokém nájemném. Jest zji-

štnOj že ve velkých mstech nájemné pohlcuje nepomrl-

nou ást nutných životních výdaj prmrn etné rodiny a

že kvóta ta ím skrovnjší celkový dchod, tím rychleji

stoupá. Nikoliv ze zábavy a dobrovoln, nýbrž z nouzej

a zléi nutnosti jsou pak vrstvy nemajetné donuceny ve vel-

kých Imésech vyhledávati píbytky tsné, vlhké, tmavé,

a nezdravé, bydliti ve sklepích a v podsteší, tísniti se v

místnostech peplnných, pijímati podnájemníky a nocle-

háe do bytu atd.

Tyto neutšené pomry bytové, které dnes ve všech

vtších íTistech více mén se objevují, tyto nedostatky a,

závady, které mají ráz typický, spojeny jsou ovšem s úinn
ky velmi neblahými ve smrech nejrznjších. Pedevším",

zajisté mají velmi nepíznivé následky zdravotní. Vlhkýy

t!ma\ý, peplnný, nezdravý byt, ve kterém mstské oby-;

v,atelstvo nuceno jest ztráviti pl svého života — ženy a dti
ješt více — nemže zstati bez zhoubných následk nai

zdravotní stav jeho. Nedostatek vzduchu a svtla jest zíd-

lem, aneb aspo podporou nejrznjších chorob a nemocí.,

Pidružuje-Si se k tomu špatná a nedostatená výživa, dá se

vysvtlitil ta vysoká íslice úmrtnosti, kterou vykazují zpra-

vidla velká msta. Dnešní bída bytová má za následek

soustavné degenerovaní mstského obyvatelstva, které jen

pílivem zdravé krve venkovského lidu nepodléhá úplné-

mu vyhynutí. Rhachitis a skrofulosa u dtí, tuberkulosa

u dosplých, jsou stálým píšerným hostem mezi chudinou

velkomstskou, nehledíc k zhoubným nákazám infekním,

které opt íiejúrodnjší že nalézají v peplnných a ne-

zdravých píbytcích velkomstské chudiny.

Bytová nouze má v zápjetí i tžké závady mravní. Ona
pddevším podkopává spokojený život rodinný a jest hlavní

píinou alkoholismu. Jen ve zdravém, prostorném, pív-
tivém píbyítjku mže se dojíti ke klidnému štstí rodinému.

Tsný, neistý, neútulný byt vyvolává nespokojenost, mr-

zutosti a nešváry rodinné, iní ženu nešastnou, vyhání muže
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do hospody. Peplování byt, podnájemnictví a noclehá-
ství život rodinný pímo demoralisuje, psobí nemravn'
na dti i dosplé a bývá píinou truchlivých rodinných
trageldií.

Bytové nedostatky mají za následek' i škody kulturní.

K vyšším stupm osvtovým mže obyvatelstvo jen tam
dospti, kde nejnutnjší, hmotné poteby jeho nezstávají'

neukojeny. K potebám takovým náleží i patiné obydlí.

Kdo bídn pebývá, nemže ani pociovati poteb vyšších

a míti snah po vzdlání a mravním povznesení. Proto po-

mry bytové jsou bezpeným znakem kulturní výše kaž-

dého národa, neb aspo stedních a nižších vrstev jeho.

A tak není pochyby, že otázka bytová jest jednou a nikoliv

nejmén dležitou souástí celé otázky sociální. Otázka so-

ciální není jen otázkou žaludkovou, ona vztahuje se na

všechny pomry fysického i duchového života národa. Také
zpsob, jakým obyvatelstvo ukojovati mže svou potebu
bytovou, jest pro sociální jeho postavení dležitý, jsa zna-

kelm jeho celkové životní míry. A týká se to nejen vrstev

spoidníchl a nemajetných, nýbrž i stedních tíd národa. —
I; u tch pomry bytové ve vtších mstech dnes na mnoze
jsou velmi neuspokojivé.

Tyto neblahé zjevy pomr bytových ve vtších m-
stech vyžadují nápravy. Dnes již celkem dávno vyléeni
jsme z onoho optimistického názoru, jenž doufal v od-

stranní všech spoleenských nedostatk samoinným p-
sobením a zstavením vcí volnému jich prbhu. Víme, že

otázky sociální a hospodáské neeší se dnes samy sebou,

nýbrž že jest to práv úkolem spoleenských organisací,

v první ad organisací veejno-pávních, jako jsou stát, zem,
obce, v ešení to úinným zpsobem zasáhnouti.

Jest ovšem jisto, že i v otázce bytové dobrovolný po-
in mnoho mže dokázati. Zejména je-li tento poin pod-
nícen ušlechtilými v^zpruhami dobroinnosti neb vzájemno-
sti. Jsou znátny^ 'ty velkolepé píklady Anglie a jiných zemí
o štdrých, do milion jdoucích darech a odkazech k ú-

elm nápravy pomr bytových, o stavbách dom dlni-
ckých, svobodáren, nocleháren atd., které zstanou na vždy
záícím dkazem lidského altruismu. Avšak vše to jest zrn-

kem písku v nezmrné poušti, ježto dobrodiní takových
úasten mže býti jen zHomek obyvatelstva velmi nepatrný.

Mnohem vtší význam má již pro ešení otázky bytové
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hnutí svépomocné. Nehledíc k dležitým momentm eti^

ckým a výchovným, jež v každém podnikání svépomocném
jsou prvkem nejcennjším, možno s potšením pozoro-

vati, že 'akce svépomocná ve iorme družstevní tam, kde vážn,
poctiv, obezetn a s pocitem plné zodpovdnosti, zárove
i úeln a znalecky jest provádna, dociluje skuten ra-

dostných, praktických výsledk, zejména, je-li initeli sm-
rodatnými podporována.

Pkné výsledky vykazují zejména v zemích prmyslo-
vých také akce vtších podnikatel za úelem opatování
píbytk pro vlastní dlnictvo. Setí-U se pi tom náleži-

tých opatrností po stránce sociální, není-li tím zejména
o'blm'ezOváínl^ volnost dlníkova, a stlaována jeho mzda,
dochází se mnohdy k ešení, jež uspokojuje oboustrann.

Než pi plném ocenní takových, a humánních, a svépo-

mocných dobrovolných poin, nutno pece ješt hledati cest

la) 'prostedk dalšídh'. Problém bytový jest píliš složitý

a mnohotvárný, než aby jediným zpsobem se dal roz-

ešiti. Bude se jednati také o zásahy moci zákonodárné i vý-

konné zvláštní úpravou a rznými opateními co do po-

mr ;a [skuteností, jež !pro otázku bytovou jsou rozhodnými.
V oboru zákonodárství jest to pedevším úprava ád sta-

vebních, které nemají pihlížeti jedin k požadavkm bez-f

penostním, soukromoprávním, technickým atd., nýbiržl i by-
tovým. Lze poukázati jen k pedpism o plánu polohy,

zizování ulic, námstí a sad, úelné parcelaci, výši bu-

dov, potu pater, intensivnosti zastavní, stavebním pásmm
ia' jínýim' lokolnostem pro pomry bytové nadmíru závažným.
Nemlén dležité jíest zákonodárství zdravotní, jež mže
stanoviti podmínky obyvatelnosti budov, zakázati osídlo-

vání píbytk nezdravých, peplnných, sklepních, pedpi-
sovati pravidelný dozor bytový, vykonávaný odbornými a

neoldvislými orgány atd. Nepomrn veliký význam má i zá-

konodárství daové. Pesunutí dan inžovní na nájemníky
jest ve mstech zjevem pravidelným, ím vyšší bím da-

ové, tím nájemné jest vyšší. Úprava práva nájemního, mož-
nost vyvlastnní pdy za náhradu ve prospch obcí, jsoií

zasahovati se strany orgán veejných v ešení této otázky,

bytové.

Vedle akce zákonodárné jest nutno ovšem i positivn

zasahovati se strany orgán veejných v ešení této otázky.

Tu nejdležitjší bude innost ve zizování místních ko-
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munikací, a již jsou to místní železnice, elektrické dráhy,

o(mnibusová spoj'ení atd. Hlavní vcí pi tom jest, aby ta-

kové dopravní prostedky tvoily hustou sí, spojující nej-

zažší obvody msta s jeho stedem i mezi sebou, aby spo-

jení bylo co možno asté, rychlé' a levné. ím vtší msto,
tím mén se dnes bez takové komunikaní sít obejde.

Ona umožuje nemajetným vrstvám obyvatelstva bydliti na

dalekých periferiích msta, zmenšuje vzdálenosti, usnaduje
tvziájeimný styk a ruch. Z jiných obor správy veejné spadá

sem podpora stavebních družstev, jež mají za úel zizo-
vati obytné domy pro své leny, kteráž podpora díti se mže
bu subvencemi, anebo hmotnými výhodami, poskytováním
tevného úvru atd. Dále utvoení výbor bytových, jež

pomry píbytkové mají v patrnosti, psobí k odstrao-
vání rzných závad, jakožto orgán poradný, zizování pr-
kaz bytových, jež mají za úel sprostedkování bytové

aj j. tv.
.

Z toho jest patrno, jak rozmanité jsou cesty, kterými

pi ešení otázky bytové mže býti postupováno, že ne-

lze spokojiti se jen prostedkem jediným, že jest spoje-

ním rzných akcí dojíti lze pomalu k cíli. Ovšem dle

individuálních rzností bude snad teba klásti vtší váhu

^e na ten prostedek, tam opt na onen, to zstaveno býj:i

musí práv postupu konkrétnímu. Teba ale poukázati také

k tomu, že také (Schdnost a snadnost provedení není u všech

tchto cest všude stejná, že mnohé z návrh, kterými e-*

Seina býti má otázka bytová, nenalézají dostateného o-

hlasu práv na místech ve smru tom rozhodných, ba mají

co bojovati s pekážkami nkdy nepekonatelnými. Také^

nkteré z tdhto prostedk pinášejí úlevu spíše jen zdán-

livou, než skutenou, aneb aspo mají v záptí opt úin-/

ky, (které [prospšnost jich znan vyvážejí. Co jest na pikladl

plátno nejpísnjší zákonodárství zdravotní, snad assanace

celých okres mstských, ostrý dozor atd., když nové a

zdravotn bezvadné píbytky, vzniklé na míst starých, zá-

vadných jsou tak drahé, že nemajetné vrstvy jich nemohou
používati ? Co platný jsou nové komunikace, když práv
následkem jich pozemky stavební, a tím i byty na dalekém

otovod msta v cen stoupnou? Co platná sleva domovních
daní když nemá za následek snížení nájemného, nýbrž z-
stane ve prospch vlastníka zvýšením výnosnosti domu a

tím i jeho ceny? Z toho vidno, že rzné ony prostedky
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mohou míti též svj rubi a že ešení celého problému
bytového, daleko není tak snadné, jak mnozí si pedstavují.

Než hlavní otázkou, která práv pro nás zde jest dle-
žitá, jest, Ikterý orgán vlastn to má býti, jenž k ešení
otázky bytové jest povolán. Tu by zajisté bylo chybou
icelý úkjol tento jen na jediný takový orgán skládati Již z

pedchozího vysvítá, že i soukromí jednotlivci, zejména pod--

nikatelé, z-amstnávající velký poet dlnictva, mohou velmi

úinn v ešení otázky bytové zasahovati. Totéž platí za-;

jisté, jak bylo uvedeno o ústavech svépomocného podni-

kání, tedy rznýcih stavebních družstvech. Jsou známy pkné
píklady z novjší doby, že i jiné korporace mnohý zá-

služný in ve vci této vykonaly, jako spoitelny, úra-

zové pojišovny atd. Hlavní úkol ovšem zbude vždy vlastním

nositelm hospodáské politiky, to jest svazkm veejno-
pr|ávním, íedy státu, zemím, obcím. Bylo by ale opt pochy-
bieno péi bytovou svalovati jen na jediný z tchto orgán.
Jen ze souhlasné, teba i soubžné innosti všech tchto
dležitých svazk veejnoprávních vzejíti mže nadje na

z'dárný výisledek. Ovšem jsou jednotlivé smry pée bytové,

které dle pirozené své povahy mohou býti úkolem jen

uritého veejnoprávního subjektu. Tak veškerá innost zá-

konodárná, kterou má napomáháno býti ešení otázky by-

tové, jako na p. zákonodárství zdravotní, daové, stavební

dle píslušné kompetence zstavenu býti musí státu, neb
zemím. Ale i v oboru správy veejné leckteré smiry, tý-

kající se politiky bytové, pirozeni budou úkolem státu.

Podporování stavebních družstev svépomocných, zabezpeení
levného stavebního úvru, vliv na tarifní a dopravní poli:-

tiku železnic, pokud místní dopravy se týe, a mnohé
jiné obory innosti mže tu úelná správa státní ve prospch*

po;mr bytových vyvinouti.

Ovšem ale — a o tom dnes nemže býti žádné pochyb-
nosti, hlavní úkol pi ešení otázky bytové bude vždy pi-
náležeti obcím. A proto také vším právem otázka bytová
položena na dnešní poad rokování sjezdu eských mst,
proto jest dnes jednou z nejasovjších otázek politiky komu-
nální. A vskutku, je-li pedevším úkolem svazku obecního

opatovati a peovati o pospolité poteby obyvatelstva ur-

itého mílstního obvodu, sotva bude které dležitjší takové

poteby specificky místního rázu, nežli jest práv poteba:

bydlení. A zej^ména ve vtších mstech, pi soustedném o-
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sídlení etného obyvatelstva na obmezeném místním pro-

storu dležitost této životní poteby vystupují zejm dq
popedí. Úikoly koimunální politiky jsou mnohé' a velmi

rznotvárné a se vzrstem potu obyvatelstva i rozsahem,
mstského území i ony množí se a stoupají. Ale mezi t-
mito úkoly musí politika bytová zaujímati dnes jedno z

míst nejpednjších'. Otáizka bytová zde jest a nelze jí

nijak ignorovati, zkušenost ukazuje, že ešení její nelzeí

zstaviti samo sob, nýbrž že vyžaduje rzných prosted-
k( a opatení, otázka ta jest povahy místní i jest tudíž

ešení její ástí úkol obecních.

Uznává-li se dnes všeobecn tato povinnost, nastává

další otázka, jakým zpsobem má obec úelnou bytovou
politiku pstovati Pedevším zajisté tam, kde, a ve vlastní

neb penesené psobnosti jest orgánem výkonným, kde sa-

ma zejména provádí zákonodárství stavební, zdravotní atd.

Zejména vtší msta, se zvláštním statutem a vlastní poli-i

tickou agendou magistrátní, mají tu široké pole oteveno^
Poimocí policie zdravotní lze mnohé závady bytové odstra-:

niti, aneb aspo zmírovati, jest teba jen odborným zdra^

votním orgánm zstaviti dostatenou volnost dispositivní,

ineobmezovati j'e v jicfh rozhodování, opíti je veejnou'

autoritou a neodepírati jich naízením exekutivy. Lze or-i

g^anisovati zvláštní dozor bytový, pomocí nestranných a

neodvislých orgán obecní samosprávy, jež k bytovým po-

mrm obyvatelstva mají nepetržit dozírati; míti je v

patrnosti, nedostatky zjišovati, oznámiti a jich odstra-

nní požadovati. Tam, kde zdravotním závadám bytovým
nelze obyejnou cestou eliti, nutno k mimoádným opa-»

tením pikroiti, jak se stalo v mnohých velkých snstech,

zejména i v Praze, t. zv. assanováním celých ulic a mstských
tvrtí, na základ práva vyvlastovacího a dlouhodobých
úlev daových.

Co do stavební politiky nutno domáhati se vydání úel-,

ných stavebních ád, v nichž by zejména zásada pásmová
byla uskutenna, pi tom však na druhé stran všechna

zbytená písnost co do techniky stavební, jež náklady sta-

vební píliš zvyšuje, má býti vylouena. Pední povinností

obcí j'est poíditi st poiohopisný plán, úeln zízený, stai

noviti urité okresy pro stavby budov obytných villových,

továrních atd., bdíti nad rozšiováním mst, stanoviti pod-'

minky parcelaní, povolovati novostavby a pestavby jen
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po splnní podmínek, zákonem pedepsaných. Zejména vážné

poivinnosti tu nastávají nové vznikajícím a rostoucím pedm-j
stí)m velkých mst. Tu také bývá proti úelnému ešeníl

bytové otázky nejvíce hešeno.
V oboru daovém jest ovšem úkolem státu dnešní ne-

píznivý stav zákonodárství uiniti snesitelnjším. Ale i tu vliv

obcí nesmí bý^ti podceován, jest uznati tžké jich finanní/

postavení i sporý zdroj píjm odjinud plynoucí. Než pes
to teba uvážiti, že každé zvýšení obecních pirážek ku dani

inžovní zpravidla pesunuje se na nájemníky a zpuso-;

sobuje zdražení bytové. Stejn ovšem úinkuje zavedení t.i

zv. poplatku: z nájemného. Je-li již nutným zlem, pak bu-
tež aspo- menší byty od nho osvobozeny a pro vtší byty
zaveldeny sazby vzestupné.

Zizování místních komunikací a mstských uliních drah

právem dnes všeobecn pokládá se za úkol obcí. Bylo již

poukázáno k jich dležitosti pro ešení otázky bytové a k

požadavkm v té píin kladeným. Jest ovšem teba, aby
sí uliních drah byla hustá a stejnomrn rozdlená, aby
spojovala nejen paprskovit obvod msta s jeho stedem,
nýbrž i pedmstské obvody mezi sebou. Pi tom ale hlavní

zásadou budiž, že provozování mstských drah uliních má
se díti po finanní stránce dle principu veejnohospodá-
ského, to jest, že soukromopodnikatelský zisk pi nich má;

býti bu zcela vylouen aneb aspo postaven až do ady
druhé. Zejména nemají uliní dráhy tam, kde uží/áno jest

poh|onu elektrického, hraditi snad náklady veejného elektri-

ckého osvtlování. Jen. potom lze docíliti levností sazeb,

jež umožuje jich užívání i tídám nemajetným.
Vedle tchto nepímých dvod, jež napomáhají ešení

bytové otázlky, mají však obce i pímo a positivn v ešení
tom se úastniti. Lze toto initi rzným zpsobem a bude
to spojeno asto s hmotnými obmi, avšak obtí takových

se nesmí býti lekáno. JsouH^á obce nuceny nésti obti k ji-

ným prospšným úelm, jako chudinským, školským, ko-

munikaním, bezpenostním atd., nemohou se jim vymy-
kati ani k úelm bytovým, jež dnes právem jsou uznávány

za stejn dležité, jako zájmy kulturní, neb zdravotní.

První, dnes prozatím nejdležitjší a nejpraktitjší p-
sobnost obcí na tomto poli bude záležeti v tom, že mají

mravn i hm.otn podporovati jakýkoliv poin svépomocného
podnikání bytového. Zkušenost ukazuje, že bez takové úinné
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podpory obcí innost rzných stavebních družstev, spole-
ností, korporací atd., nemže míti zdárný výsledek. Tím
mén pak ovšem setkávají-li se jich snahy s neteností aneb
dokonce s nepízní a nepátelstvím representace obecní, jak

pohíchu dosud nkde se vyskytuje. Obec, jakožto stavební

orgán již pi parcelaci pozemk, žádostí o povolení stavby

atd., mže snahám takovým initi veliké pekážky, mže je

chiikanovati, stavbu zdržovati, nemožné podmínky žádati atd.

Tím ovšem pracuje pímo proti takovým podnikm svépo-
mocným a požada\4m bytovým; každé obci má býti na-

opak vítáno, vznikne-li v obvod jejím svépomocný ruch|

stavební, ona má dokonce ruch takový sama vyvolávati,

jej živiti a podporovati.

To díti se mže nejrznji. Každá obec, jež špatn ne-

hospodaila, jest zpravidla až na ídké výjimky vlastnicí

vtších, neb menších ploch pozemkových. Tyto pozemky,
jsou-,li k tomu zpsobily a není-li zvláštních pekážek, má
ochotn takovým stavebním družstvm nabídnouti bu za

lejvnjší cenu aneb zcela zdarma, ježto levnost pozemk
stavebních jest první a hlavní podmínkou stavebního pod-,

nikání. Jiný zpsob podpory stavebních družstev jest ma-
jetková úast obcí v jich innosti bu tím, že obec samai

zakoupí njaký poet podíl, vyhradíc si vliv ve správ, nebo
že poskytne družstvu úvr levný, neb zcela bezúroný. Ne-
chce-li se obec pímo na takovém podnikání súastniti, po-

kládajíc je za píliš riskantní, mže k tomu úelu vyvolati

v život zvláštní korporace, kuratoria atd., dotovati je svým
píspv^kem a vyhraditi si v nich patiný vliv. Rozumí
se, že mají obce i jinak takovým stavebním družstvm o-.'

chotn vycházeti vstíc: úpravou uliních pozemk, zave-

dením kanalisace, osvtlení, vodovodu, dlažby, elektrické

dráhy, zízením sad, škol atd.

Zbývá konen nejúinnjší a nejdraznjší zpsob,
kterým obec mže k ešení otázky bytové pikroiti. Zp-
sob ten záleží piedevším' v tom, že obec provozuje úinnou
politiku pozemkovou. Jest známo, že jednou z hlavních

píin drahoty bytové jest spekulace pozemková, která ze-i

jména na obvodu rychle rostoucích mst stále stoupající

poptávkou po stavebních místech nalézá úrodnou pdu.
Této spekulaci nejlíp eliti mže obec sama. Již histo-

rickým vývojem jsou obce zpravidla v držení vtších ploch

pozemkových. Vedle toho pi etných píležitostech jako
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na p. : úprav ulic, zrušení fortifikací, regulací ek, prová-

dní assanace aíd., stále nové pozemlcy do vlastnictví obcí

picházejí. Konen mže nouze bytová uznána býti i d-
vodem pro vyvlastnní stavebních pozemk k úelm by-

tovým. Tím zpsobem mohou obce vykonávati vliv na trh

a, cenu pozemk stavebních. Ovšem nelze od obce žádati,

aby své pozemky soukromým stavebníkm prodávala po
skutenou cenou jich. Byl by to nezasloužený dar, ve pro-

spch tdhto kupc! a sotva by ml za následek snížení ná-

jefmného, v domech na takových pozemcích vystavných.
Ale na druhé stran není také správnou politikou obecní,

snaží-li se obec na pozemcích, asto levn získaných, co

nejvíce vytžiti. Okamžitý zisk, kterého docílí, jest tžce'

vyvážen trvalými škodami, jež na obanstvo své uvalí

lim, že sama takto spekulace pozemkové se úastní a ku
zlražování pozemk a tím i byt pispívá. Nejlíp obec
uiní, když stavební pozemky, a již jakýmkoliv zpso-
belm získané, vbec ve svém držení ponechá a jich ve pro-

spch komunální politiky bytové použije. Dnes již lze po-

važovati za pekonané bývalé názory, že by stát neb obce
mly se co nejrychleji zbavovati nemovitého vlastnictví. Zku-
šenost ukázala, jak tžké škody tím; v mnohých zemích i ob-,

cích byly utrpny a jakých prospch i po finanní strán-

ce, t ím bylo ztraceno. Ale pi tom nerozhoduje jen stano-

visko finanní, nýbrž i zájem veejný, a dnes všeobecn;
pokládá se za výhodno, aby obce nemovitý svj majetek co

nejvíce rozmnožovaly. Také skutené mnohé pokroilé ob:-;

ce v Anglii, Nmecku i jinde tak iní.

Tedy již tímto rozmnožováním obecního pozemkového
majetku a elením tak spekulaci pozemkové, mohou mst-
ské obce blahodárn psobiti na ustálení cen pozemkových
a tím pispívati k ešení otázky bytové. Le bytová poli-

tika komunální mže tu pokroiti ješt dále. Obce mohou
samy chopiti se zizování obytných dom a píbytk na po-
zemcích, jim patících. Tu ovšem teba rozeznávati dvojí úel,
k jiákému takové domy sloužiti mají, totiž jsou-li ureny
jen pro obecní zízence ^ zamstnance, aneb není-li zde ta-

kového obmezení a mají-li tedy budovy takové sloužiti oby-
vatelstvu obce vbec. V prvém pípad nešlo by o nic zvlášt-

ního. Obec prost jako zamstnavatelka zpravidla velmi
tetných pracovních sil plnila by zde týž úkol v oboru
pée bytové, jako jiní vtší zamstnavatelé, již dávno plní.
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Jinak tomu jest v pípad druhém, kde obec sama stala

by se stavebním podnikatelem a budovala by obytné do-

my za tím úelem, aby ukojila poptávkou bytovou svého
obyvatelstva.

Tento zpsob ešení otázky bytové jde zajisté nej-

dáles a setkává se až dosud s nejetnjšími námitkami. Ná-
mitkami zásadní i praktické povahy. Zásadn namítá se

zejména, že nfení úkolem obce, aby zasahovala v obor
soukromého podnikání, jakým jest stavní obytných dom,
že toto zstaveno býti musí soukromopodnikatelské soutži^

že by tíml 'doteno bylo soukromoprávních zájm majitel
inžovních dom, že by dokonce to byl jakýsi komunální
socialism. Z praktického hlediska — pak namítá se, že'

obec vbec není k úkolm takovým zpsobilá, že by svý-

mi orgány a ve vlastní režii stavla píliš draho a nákladn,
že by správu takového majetku nemohla provozovati a že

zejména se jí nedostává k úkolm takovým prostedk fi-

nanních.
Pihlédnme k tmto námitkám blíže. Zdali obec zá-

sa,dn jest povolána k takovým úkolm, ili nic, jest o-

tázka daných pomr a nemže býti zodpovdna ani klad-

n, ani záporn z njakého hlediska absolutního. Doktriná-
ský individualism, upíral kdysi nejen obcím, ale i státu zp-
sobilost podnikání jakéhokoliv druhu, hroze se oT)mezo-

vání soukromého poinu a obmezování soutže ve sfée
soukromopoidnikatelské. Dnes toto stanovisko na dobro jest

pekonáno. Dnes stát i obce jsou podnikateli ve velmi širo-

kých oborech, v oboru výroby, tržby, dopravy, a to nejen

z finanních, ale zejména i z národohospodáských dvo-
d všude tam, kde zájem veejný tím lip jest opaten a kde
naopak zkušenost ukázala, že podnikání soukromé jest spo-

je|no s jistými nebezpeími pro spotebitelstvo, zvlášt s

ulíezpeením jeho vykoistní.
Lze poukázati jen na státní železnice, poštovnictví, .zem-

ské banky a pojišovny, mstské dráhy, plynárny, elektrány,

spoitelny átd. Ani námitka, že by tím obec snad ohrožo-

vala soukromou podnikavost stavební, nebo že by dokonce
taková innost obce byla na újmu zájm soukromých vlast-:

ník dom, nemže (mínn býti vážn. Jako vedle státních že-

leznic, zemských bank, obecních plynáren a podnik jsou i,

soukromé, tak i v oboru stavebního podnikání, by podnika-

telské innosti soukromé zbývalo ješt dost a dost prostoru.
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Byla by to jen zdravá soutž mezi oTdcí a soukromými sta-

vebníky, 'která by zajisté obyvatelstvu ne"byla k nepro-
spchu.

Zbývají tedy praktické námitky. Tvrdí se, že obcím schá-

zí zpsobilost ik takovému podnikání, jako jest stavba obyt-
ných lb\u'dov a jich pronajímání, že íiy stavly píliš draho,
že by vedly správu domovní pi^íliš nákladn a byrokraticky,
že by pi pronajímání byt nuceny byly k rzným ohle-

dm, že by bujel pi tom systém protekní a j. v. Není
pochybnosti, že v nkterých pípadech námitky toho dru-i

hu vskutku by byly opodstatnny, ale z toho ješt ne-
plyne, že by ony vady byly nutnými, že by s vlastní podstan
tou obecního podnikání stavebního souvisely. Ovšem, jest

obec korporací a schází jí tedy vlastnost podnikání osob-
ního. Ale totéž platí na píklad o podnikání akciovém
a pece nikdo nebude upírati akciovým spolenostem schop-
ností podnikatelských. Že by obce stavby ve vlastní správ
nutn vždy podnikaly dráže, než soukromý podnikatel, není
dokázáno a ani myslitelno. Naopak stavby takové, provádné
na vlastních pozemcích, z vlastního stavebního materiálu

(obecní domy, cihelny, vápenice, pískovny,lesy atd.), vlast-

ními zízenci, provádné ve velkém, dle jednotných stavebních

plán atd. by zajisté byly úspornjší a s menšími náklady
spojené, než stavby soukromník. Jen zpsobilých sil, rozum-
ného plánu a bedlivého dozoru by bylo zapotebí.

Obecní hospodáství i na tomto poli by ovšem musilo
státi na výši svého úkolu. Pak o technickém a praktickém
zdaru takového stavebního podnikání by nemohlo býti po-
chybnosti. A obce by tu mohly pak vystupovati jako pod-
nikatelé vzorní. Píbytky v takových budovách obecních
by mohly vynikati úhledností, praktiností, hygieniností a

co hlavní — i levností. Pokud pak týe se námitky nedosta-

tených finanních prostedk obcí k takovým podnikm,
i tato námitka zajisté jest lícha. Každá vtší obec, chce-li,

prostedk takových pomrn snadno si opatí, tak jako si

jich opatí k úelm jiným. Dnes komunální úvr u nás tak

jest vyvinut, že vážných nesnází v tom smru neteba se

obávati a vedle toho by obce ovšem úastný býti mohly na

zízeném státním fondu bytovém. Ovšem, že by tím obecní

bím dluhové, beztak dosti znané, ješt více vzrostlo. Ale

teba uvážiti, že by tu nešlo o uv neproduktivní. Vždy vy-

stavné a pronajímané domy by se samy rentovaly. Nesmly
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by se ovšem státi njakým výdleným zdrojem obecních
financí, nebo pak by pro nápravu bytovou minuly se úelem.
Ale svéstojné náklady zaizovací, udržovací a umoovací by
dojista vždy mohly býti hrazeny.

A tak práv na tomto poli a v této innosti obcí spa-

tovati lze v budoucnosti hlavní zpsob úinného ešení ko-
munální otázky bytové. Pravím v budoucnosti, ponvadž dnes
jist zpsob ten na mnohých stranách zdá se býti píliš no-
vým a radikálním, setkává se s mnohým odporem a malým
porozumním. Ale jisto jest, že tam, kde odpor takový vy-
chází jen z pohnutek soukromoprospchových, kde náprav
bytové v cestu stavjí se jen domnle dotené zájmy inte-

resent, že odpor ten musí býti a bude pekonán. Nebo
pi otázce bytové se jedná o zájem veejný, o zájem tisíc

a statisíc, vlastn o zájem každého obyvatele mstského. Ale
jde tu také o dležitý zájem etický, kulturní a sociální,

jde tu o odstranní jedné z hlavních píin kulturního úpadku
a sociální nespokojenosti nejširších vrstev mstského obyva-
telstva, jde tu o jednu z cest, které vedou k docílení onoho
sociálního míru, který jedin zachrániti mže dnešní kulturní

spolenost naši ped nebezpeím spoleenského rozvratu. Cesta

ta jest ovšem velmi obtížná a pekážky veliké. Ale hlavním
prostedkem k jich pekonání jest \zbuzení porozumní pro

dležitost otázky bytové u pedstavitel našich obcí a mst
a dnešní rokování na tomto sjezdu kéž jest k tomu prvním
krokem.

Dovoluji si tudíž doporuiti k pijetí navrženou resoluci

:

,, Úelná politika bytová jest jedním z dnešních hlavních so-

ciálních i kulturních úkol našich mst."

D D D
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DR. MAXMILIÁN ZÁVESKY:

OTÁZKA BYTOVÁ SE ZVLÁŠTNÍM ZETELEM K STÁT-
NÍMU FONDU BYTOVÉMU PO STRÁNCE FINANNÍ.

Pokládám pedevším za svou povinnost vzdáti stálému

výboru Svazu eských mst upímné díky za to, že na
jednací poad letošního sjezdu položil otázku bytovou a

že vyhradil poradám o ni také z dostatek asu. Projevil

tím vzácné porozumní pro dležitost této otázky a poskytl

souasn zástupcm našich mst vhodnou píležitost, aby
k zákonodárným opatením bu již vydaným aneb aspo
chystaným, zaujali urité stanovisko.

Jak ze slov veleváženého p. pedeníka jsme seznali,

není otázka bytová ani u nás v Rakousku otázkou

novou. Nedostatky, závady a nebezpeí, které zejména v m-
stech a prmyslových místech následkem nedostateného
ukájení poteby bytové nemajetných tíd, hrozí

všem vrstvám obyvatelstva, jsou zejména v kruzích léka-
ských dávno známél a bylo na n již optovn, se vším d-
razem poukazováno. Správy našich mst pokládaly však
dosud problém bytový za píliš složitý a zejména se sta-i

noviska finanního tak dalekosáhlý, že až na ídké vý-

jimky neodhodlaly se k pímému zakroení a to tím mén,
když i jiní initelé veejné správy, zejména zem a stát

chovali se ve vci té do nedávná dosti passivn. —
Vždy jak theorie, tak i praxe zastávaly do nedávná

z pevážné vtšiny ješt názor, že jedin soukromá podni-

kavost a volná soutž jest s to, odpomoci nedostatkm na
trhu bytovém.

Je tomu sotva 10 let, co na V. mezinárodním
sjezdu bytovém v Paíži jen malou vtšinou zamítnut byl

návrh Francouze Rostanda, aby sjezd vyslovil se pímo proti

jakékoliv aktivní innosti státu neb obcí, pi stavb obydlí

pro ímén majetné tídy obyvatelstva. O 5 let pozdji na

tvrtý sjezd eských mst. 65



VI. mezinárodním kongresu bytovém v Diisseldorfu nebylo
již sporu, má.-li stát a obec zakroiti, otázka znla již jen

jak mají zakroiti. Loský Vídeský sjezd, který širší ve-

ejnost seznámil s dosavadními výsledky na poli reformy
bytové, byl již okázalou manifestací pro souinnost státu

a obcí pi opatování byt pro mén majetné tídy obyt
vatelstva. Sjezd tento ml za následek, že rakouská vláda

pod nátlakem veejného mínní odhodlala se pedložiti par-

lamentu návrh zákona, kterým umožiíuje se financování sta-

veb s byty pro mén majetné tídy obyvatelstva.

Vláda správn pochopila, že otázka bytová jest v první

ad otázkou finanní a že lze docíliti vtší produkce ma-
lých byt jedin tím, když pro tento druh stavební in-
nosti, která pro své risiko a pomrn obtížnou správu sou-

kromou podnikavostí jest zanedbávána, získají se jak kor-

porace veejné, tak i všeužitená družstva stavební, spol-

ky dobroinné a nadace.

Nejideálnjší finanní podporou malobytových staveb

byla by ovšem bývala pímá zápjka státu na úrok, pokud
možná nízký, ku píkladu 3oo, jež by se vyplácela dle po-

stupu stavby, jak poskytuje se na stavby podporované z úed-
nického jubilejního fondu císae Františka Josefa I. na pa-m vladaského jubilea 1908 a jak poskytuje se vládou

Pruskou a íšskou vládou Nmeckou již více než 10 let.

Akoliv by akce tato zajisté nebyla vyžadovala

vtšího roního nákladu než jaký melioraním zákonem
ze dne 4, ledna roku 1909 . 4. . z. vnuje se melioraci

pdy zemdlské — tedy ron 8 milion korun, narazily

návrhy v tomto smyslu podané na nejrozhodnjší odpor
ministerstva financí.

Pátelé bytové reformy vzali proto, když pímé úv-
rové pomoci státu ve vtším rozsahu nebylo lze dosíci»

za vdk nepímou pomocí úvrovou; a uvítali s radostí zákon
ze dne 22. prosince 1910 . 42. . z. o zízení fondu pro

péi bytovou.

Zákon tento, o jehož uskutenní má, jak známo, vel-

kou zásluhu eský zemský spolek pro reformu bytovou,

má velkou zásadní dležitost pro reformu bytovou hlavn
proto, že aspo pro Rakousko rozešil otázku, kdo má
se postaviti v elo akce bytové, zda stát, i obce, ve pro-

spch státu a že souasn pijal zásadu, že stát má se sta-

rati netoliko o zlepšení bytových pomr svých úedník

66

1



a zízenc, nýbrž o všechny mén majetné tídy obyva-
telstva.

Hlavní zásady nového bytového zákona ze dne 22. pro-

since 1910 . 242 . z. a stanov státního bytového fondu
pro péi o malé byty ze dne 14. ervna 1911 . 113 . z.

spoívají v tom, že stát vnuje v desetiletí 1911 až 1921

úhrnem ástku 25 milion korun ku zízení zvláštního fondu
pro péi o malé byty. Roní dotace nejsou stejné v prv-,

nich dvou letech iní toliko 750.000 K ron, dostoupí však
v roce 1921 roní sumy 4 milion korun. 20",o roní dota-

ce smí býti použito k poskytování pímých zápjek, zbý-

vajícídhi 80"/o roní dotace uloží se na úroky a slouží k

úhrad pípadných ztrát, které snad vzejdou fondu pe-
vzetím záruky za pohledávky do druhého poadí fondem
zaruené, jejíž výše smí dostoupiti 200 milion korun.

Souasn pejímá stát subsidiární ruení do výše 200

milon korun.

Zápjky fondem zaruené jsou na roven postavené zá-

pjkám v sirotí jistot.

Fond smí pevzíti rukojemství toliko do takové míry,

aby závazky jeho trvale uhrazeny byly hotovostmi fondu.

Uritý klí zákon nestanovil — zúastnná ministerstva

zamýšlejí však omeziti záruku na Snásobnou ástku uhra-

zovacího kapitálu.

Zstane-li pi tomto zpsobu výpotu, lze finanní do-

sah nového bytového zákona stanoviti takto:

Oddlení zárun obdrží z celkové dotace 25 milion
SOo/o t. j. 20 mil. a pevezme tudíž záruku za zápjky v dru-

hém poadí do 160 miUon.
Ponvadž zápjky tyto representují 40 ob celkového ná-

kladu lze pomocí této garancie postaviti domy v cen 400

milion K tím zpsobem, že 50 o/o, t. j. 200 milion K opatí
se prvou hypotáíou 40o'o do druhé hypotéky pomocí fondu

t. j. 160 milion K a 10 o/o, t. j. 40 milon K z prostedku
stavebníka.

Pomocí ástky 5 mil. K, která zbude oddlení pro pímé
zápjky a která poskytne se jako zápjka do druhého

poadí lze postaviti malé byty v cen I2V2 milion K.

I pi tomto výkladu stanov bytového fondu bylo by tedy

lze v píštím desetiletí opatiti pro malobytové stavby su-

my 4121/2 milion K.
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Musíme však ihned ohraditi se proti tomu, že šúast-
nná ministerstva chtjí záruku fondu, kterou zákon stanoví

výslovn na 200 milion K obmeziti na 160 milion K.

Pevezme-li fond záruku do plné výše zákonem sta-

novené, lze zvýšiti sumu celkového nákladu na 500 milion
K, z níž opatí se zápjkami do prvého poadí 250 mili-

on K, zápjkami do druhého poadí 200 milion K, z pro-

stedk stavebník 50 milion K. Celkový náklad na stavby

mohl by pak dostoupiti sumy 51 21/2 milion K.

Zstane-li pi nejpíznivjším výkladu, dostoupí fond
koncem roku 1912 ástky 1,500.000 K, z ehož pipadá
na pímé zápjky 20 0/0 = 300.000 K, na zaruovací od-
dlení 1,200.000 K. Zápjky do druhého poadí *>ude lze

zaruiti do osminásobné výše, tedy do 9,600.000 K. Cel-

kový stavební náklad malobytových podnik mže tedy do-

stoupiti do konce roku 1912 ástku 24,000.000 K.

ástky 41212, po pípad 51 21/2 milion korun zdají

se na první pohled imposantními. Uváží-li však, že slou-

žiti mají ku zlepšení bytových pomr nejen mstského,
ale i venkovského obyvatelstva v celém Rakousku a že

použití jich' rozvrženo jest na celé desetiletí, nelze je ni--

kterak pokládati za píliš znané. Za dnešních nepíznivých
pomr na trhu penžním nebude pes státní záruku tak

snadno, potebné ástky na levný úrok opatiti. Emissní
ústavy prodlávají tžkou dobu a také spoitelny mají jen

nedostatený píliv vklad.

K tomu pichází, že banky nabízí spoitelnám ze vkla-

d vtší úrok než mohou platiti všeužitená družstva sta-

vební. Bude povinností jak vlády, tak i obcí, aby j-comu-

nálním ústavm penžním, zejména spoitelnám doporuily
nejvydatnjší podporu produkce malobytové, poskytováním
levných zápjek hypoteních a stavebních úvr.

Vklady spoitelní pochází z vtší ásti z vrstev lido-

vých, jest tedy požadavek, aby v první ad spoitelny
sloužily potebám nejširších vrstev, pln odvodnn.

Co platí o spoitelnách, platí ješt ve vtší míe o si-

rotích pokladnách. Mén zámožné obyvatelstvo mst a pr-
myslových míst má plné právo požadovati, aby aspo ho-

tovostí v pokladnách sirotích, pokud pochází z pozsta-
lostí obyvatelstva mstského, používáno bylo výhradn ku
podpoe staveb s malými byty.
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Ponvadž nedávný výnos ministerstva práv zásadu tuto

dosti jasn nevyšlovuje, bylo by teba, aby náležit byl

doplnn. Ostatn bylo by také pro obyvatelstvo venkov-
ské prospšnjší, kdyby aspo ást sirotích penz ven-'

kovských, mohla býti použita ku zlepšení bytových pomr
lidu venkovského.

Nejdležitjším a také nejlevnjším pramenem hypo-
tekárních zápjek mly by však býti pojišovny a v první

ad ovšem pojišovny sociální. Úrazové pojišovny dl-
nické uinily sice malý nábh. Co však dosud vykonaly
je naprosto nedostatené. Zejména dnes, kdy jim ban-
ky nabízí z volných vklad až 5 "/o úrok, jen velice neradi po-
skytují hypotékami zápjky na stavby dlnických byt,
ze kterých mohou požadovati jen úrok 4%. Totéž platí

o pensijním ústavu soukromých úedník a o ostatních po-
jišovnách.

Zde bude teba pímého zakroení vlády. V Nmecku
byly to v první ad zemské pojišovny, pak starobní a

invalidní pojišovna, které v posledních 10 letech poskytly

všeužitené produkci bytové tém 300 milion marek na
úrok, který se zpravidla pohybuje mezi 3 a 31/2%. •

Daleko obtížnjší, než opatení první a druhé hypotéky
bude as otázka úhrady zbývajících lOo/o; zejména v m-
stech, kde stavba rodinných dom pro drahotu pozemk
stala se nemožnou a kde družstvo musí pikroiti z jakých-
koliv dvod k stavb dom pronajímatelných, záhy se

pozná, že nemajetn tídy obyvatelstva nejsou s to, složiti

v podílech ani 10 0/0 ceny vlastního bytu.

V Pražském dom úednickém, letošního roku posta-

veném je celkem 177 obytných místností (pokoj a kuchyní).

Z celkového nákladu 790.000 K, pipadá tudíž na obytnou
místnost as 4460 K. Na byt o 2 pokojích a kuchyni tedy
as 13.380 K.

Kdyby tudíž lenové družstva, kteí v dom bydlí, mu-
seli uhraditi sa;mi 10 0/0 celkového nákladu na pozemek a stav-

bu bylo by teba na dvoupokojový byt podíl za více

než 1300 K, což jest zajisté pro nemajetného úedníka)
znaná ástka. Vždy i složení jednoho podílu v ástce
500 K, na kterém družstvo muselo trvati, odradilo velkou
ást úednictva od pístupu k družstvu — a toto mlo zabez-

peeny peníze 3o/oní. Kdyby byt v dlnickém dom ped-
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mstském vyžadoval jen poloviního nákladu, bylo by pece
ješt tebla složiti na byt o pokoji s kuchyní v podílech více

než 400 K.

Výpoty tyto dokazují, že nemajetné tídy vlastní své-

pomocí nejsou s to, aby využitkovaly výhody nového by-

tového zákona. Nemají-li nejchudší tídy — tedy pevážná
vtšina obyvatelstva — z výhody zákona býti vyloueny,
jest nutn teba, aby obce dlaly prostedníky mezi fon-

dem a nemajetným obyvatelstvem a odhodlaly se konen
k rázn komunální politice bytové.

Prvním pedpokladem každé takové akce jest však,

aby obec zavas zajistila si co možná velkou ást zastavitelné

pdy.
Jenom tam, kde obec jest majitelkou znanjší ásti

zastavitelné pdy jest s to, aby na stavbu byt nemajetných
tíd obyvatelstva, poskytla skuten levná stavební
místa, ponvadž úbytek, který ji stíhá pi odpron
dji ploch ku zmírnní bytové nouze ménmajetných tíd,

mže si naTiraditi pi odprodeji ploch k úelm jiným.

Ideálem ovšem zstává, když obec nespokojí se pouze re-

gulováním cen na trhu pozemkovém, nýbrž, když dobro-/

voln zasáhne také db bytové produkce samé. Dle sta-

tistiky, kterou vydal císaský statistický úad nmecký v
roce 1910, zabývala se velká ást nmeckých" mst stavbou,

obydlí pro ménmajetné tídy obyvatelstva a docílila vý-

sledk skuten pozoruhodných. K vli zajímavosti uvá-

dím výsledky nejnovjších podobných akcí. Ve Frank-
furtu n. M. pronajímá na p. obec mstským zízen-
cm a dlníkm byty 2pokojové prmrn za 276 M, byty

3pokojové za 432 M, ve Wiesbadenu 2pokojové byty od
190—240 M, 3pokojové od 240—270 M, v Norimberce 2po-

kojový byt za 216—225 M, 2 pokoje s kabinetem za 217

až 315 M, ve Stuttgartu 2pokojový byt za 158 M, 3poko-
jový za 384 M, v Darmstadtu 2pokojové byty za 240 M,
3pokojové za 360 M. Stejn píznivé jsou výsledky vt-i

ších obcí švýcarských. Msto Curych zídilo již v le-

tech 90tých pro zízence a úedníky svých rzných komu-
nálních podnik 53 dom se 129 byty. Ježto však, dle sí--

tání bytového v letech 1906—7 zjistil se naprostý nedosta-

tek byt malých, odhodlala se zmínná obec ku stavb
25 dom s 225 byty, které v zásad jsou pístupny všem
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ménmajetným tídám obyvatelstva. Byty pronajímají se:

2pokojový za 380—430 Frs, 3pokojový za 500—600 Frs.

inže tyto dovolují zúroení a amortisaci kapitálu ve výši

43/4 o/o. Povzbuzena tímto píznivým výsledkem, zapoala
obec s provádním dalekosáhlejšího projektu a sice se stav-

bou 73 dom* s 288 byty. Náklady projektu byly rozpo-

teny na frs 5,155.000. a inže pi 5o/oním zúroení a amor-
tisaci jsou stanoveny pi bytech 2pokojových s kuchyní

a obývatelnou pedsíní na 588 frs, 3pokojových se stej-

ným 'zaízením na 783 frs. Mimo to zanáší se obec projek-

tem sta\^by 370 dlnických dom. Stejným zpsobem po-

stupuje Bern, který vystavl v letech 1889—1898 134 dom
se 182 byty o 1—3 pokojích, nákladem pes 900.000 frs

a pronajímá byty 1 pokojové za 216—280 frs, 2pokojové
za 300 frs, 3pokojové za 312 frs. Daleko etnjší jsoUi

ovšem pípady, kde obce nestaví samy, nýbrž, kde podpo-
rují innost všeužitených stavebních družstev. Není v N-
mecku vtší obce. která by nemla stavebního družstva

dlnického, neb úednického, neb obojí. Obce podporují
družstva ta jednak tím, že jim poskytují, jak již uvedeno
levnji pozemky, jako na píkl. Mnichov-Glad-
bach cenechal v roce 1907 akciovému stavebnímu druž-

stvu 4745 m- stavebního pozemku za M 3 53 za 1 m^, Erfurt

17.912 >m- za 6 M za 1 m^, a j. v. Souasn poskytují

obce družstvm znané úlevy pi úprav ulic, kteráž v N-
mecku jde k tíži stavebník. lenských podíl družstev-*

nich pevzalo msto DússeMorf za 40.000 M, Heilbronn

za 18.000 M, Worms za 40.000 M, Kolmar za 50.000 M
atd. Nejastji záležela podpora obcí v tom, že sprostedko-

valy všeužiteným spolkm a stavebním družstvm stavební

úvry a hypotení zápjky ve výši 50—85% ceny pozemk
a stavby tím zpsobem, že pevzaly vi zemským po-

jišovacím ústavm, které v Nmecku poskytují levné 3 až

3V2%ní peníze ku stavbám všeužiteným, záruku. Zápj-
ky takové zaruily: Mnichov 2 miliony marek, Gladbach

1,3000.000 marek, Barmen 300.000 marek, Duisburg 510.000

marek, Essen 852.000 marek, Bonn 348.000 marek, Mann-
heim 300.000 marek, Strassburg 1,000.000 marek. Velká

ást obcí osvobodila družstva od píspvku kanalisaního,

zlevnila jim píspvek za vodu, udržování ulice a zmír-

nila nejen dané, ale také poplatky z pevodu, dávky parce-

laní a dávky z pírstka cen.
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Od vydání nového všeobecného obanského zákónníka,
který dle §§ 1012—1017 pipouští odevzdání pozemku do
ddiného práva ku stavb, používá celá ada nmeckých
obcí tchto ustanovení zákona a penechává zejména druž-
stvm stavebním obecní pozemky k úelm stavebním do
ddiného nájmu na dobu 50—99 let. Roní pachtovné ob-
náší 25 až 4o/o ceny pozemku. V nkterých obcích stoupá,

toto pachtovné bhem doby, jako v Lipsku na p. platí všeuži-

tené stavební spoleenstvo za 1 m- ron 12 pf., obec je

však oprávnna zvýšiti poplatek po uplynutí 25 let na 14

pf, po 50 letech na 16 pf. a 75 letech na 18 pf.

Je pirozeno, že všechna tato opatení, která ve velké

ásti mst jen pokusmo byla zavedena, nebyla s to, aby
pivedla v krátké dob úplné ozdravení bytových pomr,
mla však dle úsudk znalc a súastnných korporací a-

spo ten nepodcenitelný vliv, že nejen v širších vrstvách oby-
vatelstva, ale i na rozhodujících místech proniklo pesvd-
ení, že jest v nejvlastnjším zájmu veškerého obyvatelstva,

když se bytovým pomrm vnuje vtší pée a pozornost

než dosavad.

Na otázku jak zachovati se mají naše msta pi e-
šení otázky bytové, jest dležitá okolnost, hodlají-li po-

užíti výhod nového zákona bytového ze dne 22. prosince

1910 . 242 . z., ili nic.

V pípad posléze uvedeném, kde tedy obec opatí
si potebné prostedky pomocí vlastního komunálního úvru
bez záruky státní, lze podniknutí stavby ve vlastní režii a

pronájem jednotlivých byt jen vítati. Rozprodej vysta-

vených dom, mohl by býti doporuován výminen jen

tehda, když použije se zákona ze dne 8. ervence 1902

. 144 . z", o dlnických domech, který zabezpeuje, že

dm aspo po dobu vnování nestane se objektem speku-
lianím.

Tam, kde však obec hodlá použíti výhod zákona by-

tového, pokládám za úelnjší, když sama stavbu nepod-
niká, nýbrž když dá jí provésti bu pomocí družstva, do-

broinného spolku, spolenosti s ruením obmezeným, neb
jiné právnické osoby neb korporace, na jejíž správu ná-

ležitý vliv si byla vyhradila, zejména pi. vtších obcích

doporuovalo by se, aby si zídili komunální ústavy by-

tové, které by se staraly o ukojení poteby bytové nemajet-
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ných tíd stejným zpsobem jak "starají se spoitelny o-

becní o poteby úvrové.
Obce naše eká v nejbližší budoucnosti tolik velkých

úkol, které budou initi znané nároky na komunální úvr,
že by bylo nerationelní vyerpávati úvr k úelm bytovým
ve vtší míe než jest teba.

Zákon bytový žádá na obci, aby na stavby malobytové
opatila svým úvrem toliko 10 o/o ceny pozemku a stavby

a nesla jen úrokové risiko této desetiny. Záruka za dalších

ohrožených 40 o/o nabízí stát.

Není dvodu, aby obce tuto záruku zamítali.

Potebných deset procent mohou obce poskytnouti druž-

stvm, spolenostem, spolkm neb komunálním ústavm bu
ve zpsobu podíl, dar, neb nezúroitelných neb nízko

zúroitelných zápjek (i. 16 regulativu ze dne 14. ervna
1911 . 113 . z.

Taik utvoila obec Terstská vnováním 400.000 K se

strany obce a 150.000 K ze strany terstské spoitelny zvláštní

mstský ústav pro opatování malých byt, který bude
s to opatiti malé byty za 51/2 milion korun.

Obec postoupí ústavu vhodné stavební pozemky za cenu

inventární a nese veškeré, s pevodem jejich spojené ná-

klady. Magistrát koná veškeré služby ústavu zdarma. Obec
osvobozuje ústav na 24 rok od obecních pirážek k dani

inžovní. Voda a. plyn poskytuje se ústavu za poloviní

cenu.

U nás v echách jsou to obce Kladenská a Modanská,
které podporovaly co nejúinnji produkci malobytovou, prvá

tím, že vystavla dlnické domky ve vlastní režii na zakázku

a prodává je po dokonení ekatelm, druhá tím, že pe-
vzala za družstvo záruku do lOOo/o, tedy za celý náklad na

pozemek a stavbu.

Po dokonení stavby žádá nyní družstvo o záruku fondu

pro druhou hypotéku, naež obec se ze záruky za druhou

hypotéku propustí.

Finanní zabezpeení malobytových staveb neznamená
však ješt rozešení problému bytového.

Nejpovážlivjším zjevem naší doby jest, že následkem|

zdražení pracovních sil a hmot stavebních nestoupají to-

liko ceny byt v domech nejnovjších, opatených nej-

modernjším komfortem, nýbrž, což je daleko povážlivjší
— že náslecUíem nedostatené nabídky stoupají také inže
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všech ostatních byt, které poízeny byly ješt nepomrn
levnji a sice i tenkráte, když dan a pirážky se nemní.
Tomuto všeobecnému neodvodnnému zvyšování cen byto-

vých bylo by však lze pedejíti pouze tehda, kdyby aspo
pro ménmajetné tídy obyvatelstva poízen byl dostatený
poet byt zdravých a pi tom pece levnjších, než poí-
diti je mže soukromá spekulace, která vzhledem ku zna-
njšímu risiku s malým výdlkem spokojiti se nemže.

Nový bytový zákon má podstatnjší vliv toliko na je-

dinou složku celkového nákladu stavebního, opatuje totiž

ást potebných prostedk a sice */io stavebního kapitálu na
úrok o 1—20,0 levnji, než jak je pístupný soukromému
podnikateli. Nový bytový zákon nesnižuje však náklady sta-

vební, nezaaopatuje levnjších pozemk, a nesnižuje —
aspo pokud jde o stední stavy — obrovské dan,
jež z budov inžovních teba odvádti. Na základ nového
bytového zákona stanovilo však ministerstvo výnosem ze

dne 21. ervence 1911 . 213/58-11. jisté hygienické poža-

davky, které na domy, soukromou spekulací postavené se

nekladou, a které zajisté budou míti za následek, že stavba

byt dle zákona bytového financovaných, bude dražší než

stavba obyejných nehygienických byt malých. Tak musí
míti na p. okna všech obytných místností vyhlídku do
volné prostory, plocha oken musí miti V12 plochy pokoje,

záchody musí míti okna do volné prostory, na každého oby-
vatele musí pipadnouti nejmén 10 m'^ vzduchové pro-

story atd. Z tchto ustanovení jest patrno, že hygienické,

dle nového zákona postavené byty potebují jisté prémie,

aby vbec mohly konkurovati s byty, poízenými dle dneš-

ních stavebních ád, které sice písnými statickými po-

žadavky stavbu všech obytných budov mstských neobyej-
n zdražují, pi tom však na hygienickou stránku byt kla-

dou jen nepatrné požadavky. Takovéto prémie pro zdravé

byty lidové poskytovati musí stát ve form snížení daní,

obec pak tím, že stavbám ureným pro ménmajetné tídy
obyvatelstva, poskytne slevu obecních dávek (jako dávky
parcelaní) a slevu pirážek obecních.

Nemže býti úkolem tohoto referátu do podrobná pro-

brati ustanovení nového zákona bytového a regulativu jeho.

Musím se obmeziti na nkteré poznámky.
Velká výhoda zákona jest, že nepustil se do definice

pojmu ménmajetných tíd obyvatelstva, jak bohužel ui-
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nil zákon z roku 1902 o bytech dlnických, nýbrž že vy-

mezil poiem malých byt tím, že poítá mezi n všechny
byty, jichž obytné plochy, tedy plochy pokoj, kabinet,
obytných komor po pípad obytných kuchyní nemají vtší
výmry ^ež 80 m^. Pakli že tedy vedle kuchyn stává zvlášt-i

ního pokoje pro služku nelze zajisté kuchyni pokládati za

místnost obytnou a neteba jí tedy do výše uvedené vý-

mry zapoítávati.

Další výhodou jest, že nestanoví zákon maximální vý-

miru pro vedlejší píslušenství, takže umožuje slušné vy-

pravení byt všemi vedlejšími místnostmi.

Jinou velkou výhodou zákona jest, že malé byty ne-

musí zaujímati veškerou obytnou plochu domu, nýbrž že

staí, když pro malé byty reservují se 2/3 plochy veškerých
obytných místností; zbývající pak 1/3 mže býti po-

užita ku zízení byt vtších, nebo ku zízení krá-m a vtších dílen. — Tímto zpsobem umožuje
se stavba malých byt i v tch ástech msta, kde

pízemních místností nutno využitkovati krámy; dále umož-
uje se tím, že domy stavné dle zákona z roku IQIO nena-'

budou povahy dom obydlených vesms jedinou vrstvou oby-

vatelstva. Ustanovení toto má však znaný význam také

pro finanní kalkulaci staveb, ježto výhodnjší místnosti;

v pziemí ^ I. patie lze majitelm vtších byt prona-^

jmouti drážeí a zabezpeiti tak levnjší inži pro byty menší.

Drobné provozovárny, t. j. takové, kterých používá eme-
slník, jenž najme v dom malý byt a jenž nezamstnává
více než 2 pomocníky, neítají se ani do celkové obytné

plochy domu, ani do zapoitatelné výmry. Jediné obme-
zení záleží v tom, že poet malých dílen nesmí býti menší
než poet malých byt, a že téže osob nesmí býti prona-

jata více než jedna provozovárna a 1 malý byt.

Jest pirozeno, že vzhledem k obecn prospšnému vý-

znamu dom, vyhradilo si ministerstvo veejných prací schvá-

lení nájemného a rovnž schválení každé zmny v nájemném.
Nájemné musí býti stanoveno tak, aby zúroení vlastních

prostedk stavebníka nepesahovalo úrok 5o/oní.

Okolnost, že nevnuje se celá obytná plocha dom, vy-

stavných pomocí bytového fondu malým bytm, bude míti

na pevzetí státní záruky podstatnjšího vlivu jen tenkráte,

když by cena vtších byt, krám a Velkých dílen, jež
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smí zaujmouti nejvýše Vs veškeré užitené plociiy domu
pesahovala 6O0/0 celkového nákladu, což bude zajisté pí-
padem velice ídkým.

Vedle tchto nepopiratelných výhod bytového zákona
a regulativu, které svdí o tom, že ministerstvo veejných
prací neešilo tuto otázku úzkoprse a byrokraticky, má
však nový bytový zákon také podstatné nedostatky.

Hlavní závadou jest, že bytový zákon neešil souasn
také otázku úlevy daní, slevy kolk a poplatk. Musíme
s veškerým drazem konstatovati, že zstanou výhody byto-

vého zákona z velké ásti na papíe, dokud neposkytne se

družstvm vedle finanní pomoci také ješt úleva na da-

ních a poplatcích. Nejnovjší zkušenosti v oboru všeuži-

tené stavby bytové v Praze uí nás totiž, že pi cen
100 K za in° plochy Spatrovou budovou zastavitelné, nelze

2pokojový byt na periferii msta pronajmouti levnji než za

800 K, Spokojový levnji než za 1000-1100 K. Da s pirážkami
bez udržování, bez píspvk pro fondy reservní, iní dnes

v Praze více než 45 0/0 hrubého výnosu. Jest proto naprosto

nutno, aby aspo pro ménmajetné tídy obyvatelstva po-

skytnuta byla podstatná a trvalá úleva inžovní dan. Na-i

vržené snížení dan inžovní ze 26^/3, resp. 24o/o na 17o/o

musíme prohlásiti za naprosto nedostatené.
Nech ponechá se tato nepatrná — aneb ješt lépe

i lytší — sleva všem malobytovým domm pro další vy-

datnjší úlevu stailo by zákon o domovní dani inžovní
ješt úžeji spojiti se zákonem o státním bytovém fondu
a ustanoviti, že malobytové stavby, zízené obecn pro-

spšnou stavební inností (tedy zejména osobami, jmeno-
vanými v § 4. zák. o bytovém fondu) platí jen polovicí

obecn platné dan inžovní po celou dobu trvání domu.
V tomto pípad mohlo by odpadnouti doasné osvo-

bození jak od dani, tak i od pirážek, pedpokládaje ovšem',

že by pirážky pedpisovaly se jen z dan skuten pe-
depsané.

Dokud úprava dan inžovní nebude provedena, bude
záviseti ovšem jen na dobré vli obce, chce-li obecn pro-

spšnou stavební innost vtší slevou pirážkovou podpo-
rovati, ili nic.

Stavba domk rodinných, tedy dom, které neobsahují

více než 2 byty po 80 m^ obytné plochy, zasluhuje zvláštní

podpory jak ze strany fondu, tak ze strany obcí.
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Bohužel teba oznaiti lánek 29. regulativu bytového,

který jedná o financování takových staveb za pochybený,

zejbiéna ustanovení, že rodninný dm smí se pevésti do

vlastnictví ekatele teprve po zaplacení 35o/o úhrnné ceny

stžuje podnikání v tomto oboru zpsobem neobyejným.

K tomu pichází další okolnost, že pomr ekatelský, t. j.

pomr mezi družstvem a píštím majitelem rodinného domku,

na jehož zakázku družstvo rodinný domek zpravidla vystaví,

není v zákon náležit vyjasnn. K tomu pichází další o-

kolnost, že v místech, kde není zavedena ob!igatorní da
inžovní, jest aspo sporn, podiéhá-li ekatel rodinného

domku, který nese veškerá bemena a který starati se musí

o ádné udržování domku, dani inžovní, neb dani tídní.

Po mém soudu má ekatel postavení usufruktuáe a

podléhá tedy jen dani tídní.

Dokud otázka tato právoplatn rozhodnuta není, mohou
obce podporovati stavbu rodinných domk také tím, že

spokojí se s pirážkou, která odpovídá pirážce k dani tídní.

Ku konci chci se nkolika slovy zmíniti o nkterých,

pro bytovou reformu dležitých zákonodárných opateních,

které u nás picházejí v úvahu jen de lege ferenda — jsou

to zákon o vyvlastování k úelm bytovým a zákon o dani

z pírstku hodnoty pdy.
Nemže o tom býti sporu, že jisté obmezení soukro-

mého vlastnictví tam, kde je prokázaný nedostatek zdra-

vých a levných byt, je odvodnr;o.
Rationelní rozšíení msta je tak eminentním zájmem

veškerého obyvatelstva, že soukromý zájem musí ustoupiti.

To neznamená, že majitel pozemk má býti zkrácen.

Má zajisté nárok na plnou dnešní hodnotu pdy, nikoliv

ovšem na pírstek budoucí, který zpsoben bude teprve

inností obce. Zkušenosti, uinné s vyvlastnním pi stav-

bách železniních, assananích a regulaních nikterak tomu
nenasvdují, že majitelé pozemk jsou zkracovány.

Návrh zákona o vyvlastování k úelm bytovým po-

dán byl na rad íšské poslanci drem. Ad. Grossem a

drem. Ofnerem, Obdobné právo, jak poskytuje zákon ze

dne 18. února 1878 . 30 . z. železnicím, má se dostati

obcím a obecn prospšným stavebním družstvm.
Vliv dan z pírstku hodnoty pdy na ceny staveb-

ních pozemk mstských, posuzuje se i v kruzích pátel|
reformy bytové rzn. Da tato byla v Nmecku loského
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roku zavedena zákonem íšským, o výnos její dlí se íše
a obce.

V Rakousku pedložila vláda v roce 1910 zemským
výborm dv vzorné pedlohy k alternativnímu používání,

z níž jedna stanoví, zavedení dávky z pírostku ceny z

pozemk pro zemské a obecní úely a druhá osnova za-

mýšlí ve form rámcového zákona zavedení dávky toliko

pro obecní úely, pro pípad, že by zemské zastupitelstvo

odmítlo zavedení takové dávky zemské.
Po mém soudu patí dávka taková, pokud jde o msta

výhradné obcím, neb zpravidla toliko inností obce bývá
zpsobováno podstatné zvýšení ceny pozemk stavebních'

a bylo by jen spravedlivo, kdyby majitel pozemk, aspo
ást tohoto nahodilého zisku obci zase vrátil.

Podstatnjší vliv na trh pozemkový sliboval bych si od
dávky této jen tenkráte, kdyby vybírala se jako roní dávka
ze stavebních míst a stížila tak spekulaci s pozemky. Jako
nový zdroj píjm našich mst, lze jí jen vítati.

Ze všeho, co jsem pedeslal, je patrno, že legislativní

initelé také u nás konen uznali, že v otázce bytové
jest teba energického zakroení veejtié správy.

Nemají-li zákonodárné opatení zstati jen na papíe,
jest však teba, aby iniciativy uchopily se obce a aby v nej-

vlastnjším svém zájmu za vas postaraly se o dostatený
poet zdravých a levných byt také pro mén majetné tídy
obyvatelstva, dokud drahota stavebních hmot a pracovních

sil, tento, již dnes nesnadný úkol, ješt více nestíží.

Dovoluji si proto slavnému sjezdu pedložiti ku schvá-

lení tento resoluní návrh:

1. Stavba malých byt pro mén majetné tídy oby-
vatelstva a dílny pro maloživnostníky provedena budiž za

finanní podpory obcí, zpravidla pomocí družstev a vše-

užitených, neb dobroinných spolk, na jichž správu obec
náležitý vliv si vyhradila, po pípad ve vlastní režii

obce, zejmiéna tam, kde dosavadní zkušenosti jsou pí-
znivé.

2. Stavební družstva a km^atoria butež podporována
ve své innosti tím zpsobem, že obec pispje bu ve

form závodních podíl, nezúroitelných, neb nízko zúro-

itelných, na delší dobu nevypovditelných zápjek, neb
píspvkem á fond perdu ku dosažení potebných IQo/o ná-

kladu na pozemek a stavbu. —
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v první ad butež podporovány korporace, které hod-
lají stavti malé byty dlnické dle zákona ze dne 8. er-
vence 1Q02, . 144 . z., pak útulky pro svobodné a nocn

lehárny. Korporacím tmto budiž aspo pro zaátek po-
skytnut potebný píspvek na režii.

3. Pro vrstvy maloživnostenské a maloúedické lze

se nadíti zlepšení pomir bytových jen tenkráte, bude -li

pro malé byty a ma!é dílny piznáno rovnž 241eté osvobo-
zení ode všech daní a pirážek a sleva kolk a poplatk
ze všech listin.

Do té doby, než zákon takový bude vydán, jest teba,
aby ploskytnuto bylo pro stavby ty na uritou adu let bu
úplné neb ástené osvobození od obecních pirážek.

4. Stavba rodinných domk budiž všemožn uleho^
vána poskytnutím pozemk za ceny režijní, tentokráte, pro-

káže-li korporace stavební, že domky pro další adu let

nestanou se pedmtem soukromé spekulace.

5. V místech, kde platí se domovní da tídní, nebudiž
z domk rodinných, dle zákona o státním fondu bytovém
postavených, pokud jsou ve vlastnictví družstva a leny
obývány, vybírána vyšší pirážka, než kdyby byly ve vlast-

nictví lena.

n D a
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MUDr. LADISLAV P. PROCHÁZKA:

O OTÁZCE BYTOVÉ PO STRÁNCE HYGIENICKÉ.

Bytová otázka je vlastn komplex, zasahující do nejrz-
njších obor a vd: tžko posuzovati ji s jediného stano-

viska, kdyžt celý dnešní názor o bytové otázce je kompro-
missem mezi názory národohospodáskými, technickými, hy-

gienickými a právními. Pece však heslo: „Levné a zdravé
byty" poukazuje na to, že hlavní dv hlediska jsou národo-
hospodáské a zdravotní — ili že celý soubor otázek, sem
spadajících, spadá v obor sociální hygieny.

Uvdomme si pedevším, co vyrozumíváme pod pojmem
zdravého bydlení, ili jaké požadavky klade hygiena na byt-

Shrnu je krátce : byt mjž pístup dobrého vzduchu z dosta-

tené okolní prostory vzduchové, a to tak, aby vzduch ml
pístup dle možnosti direktní ke všem místnostem obyt-

ným, tedy i místnostem vedlejším (spíž, záchod, koupelna
atd.). — Vtrání bytu budiž dle možnosti píné —
t, j. místnosti butež dislokovány na rzné strany svtové tak,

aby bylo možno otevením protilehlých oken provtrati byt

pín. — Svtlo mjž direktní pístup ke všem míst-

nostem, pi tom butež ložnice položeny dle možnosti na jih

neb na východ — jídelna, pracovní pokoj a pod. na sever,

ev. na západ; v ložnicích a dtských pokojích je slunce vý-

borným desinfektorem. — Na jednoho obyvatele pipadejž
dostatený prostor vzduchový. — Spací místnosti butež
oddleny od místností, kde se vaí a pere. — Dm budiž

horizontáln i vertikáln chránn proti vnikání zemní vlhko-

sti. Byty souterrainní a sklepní jsou nepípustný. — Jedno-
tlivé rodiny butež co nejvíce isolovány od ostatních, —
Vlastní zahrádka pro zotavení a pohyb dtí je nejvýše žá-

doucí.

Tmto hlavním požadavkm lidé odjakživa instinktivn

vyhovovali tím, že stavli domek pro jednu rodinu.- Tisíci

-
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letou zkušeností vžil se tento zpsob bydlení tak, že pešel
nám všem v krev a kosti, a tvoí pedmt tiché touhy

i ubohého mšáka, narozeného v inžovním dom, vyrost-

lého v desíti rzných bytech, odkázaného na milost a ne-

milost pana domácího.

U nás v echách do nedávných dob byl vlastní domek
attributem samostatné domácnosti; nejenom na vsích a

osadách, i v mstech venkovských patil k živnosti jaké-

koliv vlastní domek s kouskem pole; vlastní bydlo nebylo

považováno za vec luxusu, nýbrž za vc skutené a ne-

vyhnutelné poteby, jíž i ti nejchudší mohli vyhovti. Mno-
hostaletým vývojem a zkušeností utvoil se pak ponenáhlu

typ, jenž s malými pozmnami co do velikosti a materiálu

pracovního vyhovl bžným potebám, jenž dal se pizpso-
biti i požadavkm mštnína, sedláka, emeslníka, chalup-

níka, dlníka : je to základní typ eské chalupy, jak je

dodnes nalezneme na Turnovsku, Litomyšlsku a jinde. A co

je pi tom zvláštního, a co podtrhuji co nejdraznji: typ

tento — eská chalupa — vyhovuje všem požadavkm nej-

modernjší hygieny úpln, a po dlouhém bloudní, po mnoha
desítiletích vracíme se k nmu, jakožto ideálu zdravého a

levného bydlení.

Domy inžovní — se svým hromadním nájemník ve

smru vertikálním — vznikly jednak z nutnosti — tsn-
ním mst ve hradbách pevnostních — jednak importem z ci-

ziny, když i u nás ztratily se staré, dobré názory na pdu,
jakožto svatou živitelku, a dostavil se názor a chu, s p-
dou — achrovati. Pozemková spekulace vyhnala domy do

výše i do hloubky.

Se stanoviska zdravotního nelze nejlépe zízený dm in-
žovní nikterak obhájiti — ani jako jednotku, ani jako soubor
— tvrti mstské. Výtky, jež inžovnímu domu se kladou,

jsou strun tyto:

1. Hromadním nájemník nad sebou vypadá na jednoho

obyvatele nedostatený kubus vzduchový. Dodávaný vzduch

pro nedostatek volného prostranství a rostlinstva je vlastn

neustále cirkulující vzduch opotebovaný.
2. Píné vtrání je pravideln nemožno.
3. Osvtlení pízemních byt v ulicích je pravideln ne-

dostatené; celá ada byt postrádá vbec osvtlení slune-

ního a ozáení sluncem aspo na nkolik hodin denn. V-
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trání a osvtlení vedlejších místností na chodby neb docela

do svtlík je naprosto nedostatené.
4. Spolené chodby a schody iní nemožnou isolaci jed-

notlivých rodin — následkem toho jsou opatení proti na-
kažlivým nemocem velice stížená — a msta stíhána úpor-
nými epidemiemi. Spolené chodby a schody šíí po celém
dom zápachy, prach i infekce z každého jednotUvého bytu.

5. Byty souterrainní jsou prameništm tuberkulosy a

skrophulosy.

6. Domy nájemní rychle chátrají a stávají se postupným
zneišováním a opotebením nezdravými. PTíklad osvtlí to

nejlépe: vezmme vedle sebe Malou Stranu a Žižkov: první

tvrt s nkolikastaletými domy, druhé msto nejvýše ticetile-

té: a pece Malá Strana je tvr zachovalá, zdravá, a Žižkov

s „moderními*' inžáky dozrává rychle pro — assanaci.

7. Hromadním dom inžovních ve tvrti vznikají ne-

utšené komple.xy, v nichž není možným potebný pohyb
na vzduchu pro dti i dosplé.

Pro hygienika nemže proto býti volby ani pochybnosti

:

ideálem zdravého bydlení je a zstane isolo-
vaný domek jednorodinný se zahrádkou.

Ovšem — dnes nejedná se jenom o akademickou otázku,

jaké bydlení je nejlepší. Na« jedné stran je celá legie lidí,

již vbec nemají kde bydleti — bu že v míst jich pra-

covním nastal nedostatek byt, i že ceny byt stouply tak,

že nemohou jich zaplatiti. Na druhé stran nastaly v celých

ástech msta — ba i v celých mstech — pomry obytní

takové, že náprava je nutná a kií a tlue na dvee. Když
pominu ostatní všecky závady, kladu draz zvlášt na jednu:

tuberkulosa v mstech. Je ku podivu, že dnešního

dne je celá veejnost na výsost podráždna a tone v rozi-

lení a strachu, jakmile v Itálii i Turecku je nkolik pí-
pad cholery, neb ve Vídni pípad neštovic, i v Praze n-
kolik set spál i spalniek: ale veejnost i zodpovdní ini-

telé klidn se založenýma rukama pihlížejí k tomu, že nej-

strašnjší mor usazen je v mstech našich trvale, a že kosí

lidi po statisících : vždy jenom v Praze umírá ron na

1500 lidí tuberkulosou! A dnes už je jasno, že v boji proti

tuberkulose nevystaíme s bžnými, pro jiné nemocí na-

kažlivé úinnými prostedky obrannými: boj proti tuberku-

lose patí na pole sociální, a na tomto poli tém vý-

hradn assanaci bytových pomr mstských. Jen
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touto cestou osvobodíme sebe a své dti od stálého nebez-

peí, endemického moru moderního.

Jest tedy otázka bytová nejenom otázkou opatení nedo-

stávajících se byt, ale i otázkou assananí, otázkou náhrady
byt závadných byty zdravými.

Pi ešení nutno proto postupovati dvma smry: jednak

opatováním zdravých levných byt, jednak organisací byto-

vého dozoru, konstatováním byt neobývatelných a jich ná-

hradou.

V prvém smru stal se u nás v Rakousku nábh záko-

nem z r. 1902 a nejnovji zákonem z r. 1910 o fondu byto-

vém. Ponechávám ostatním pp. referentm, probrati zákon

z ostatních hledisek, piiuje pouze nkolik kritických po-

známek se stanoviska zdravotnického na základ struné ped-
cházející úvahy a jejích konklusí.

Zákony z r. 1902 i z r. 1910 obsahují pravidla, dle nichž

domy, appelující na výhody v zákonech uvedené, musí býti

stavny; jsou to hlavn požadavky stavebn-hygienické. Jsou

peliv voleny, a — velice písné. V zákon mohla se uplat-

niti dvojí zásada: bu piklonil se zákon k typu isolovaného

domku jednorodinného : pak bylo možno s písných poža-

davk hygienických mnoho sleviti, co by bylo stavbu zlev-

nilo. Neb pipustil zákon stavby .dom piadných a zíastavení

ploch stavební do výše: pak byla na míst ta nejpísnjší
opatení zdravotní. Zákon a jeho provádcí naízení nepi-
klouje se výslovn a jmenovit k nkterému z tchto sta-

novisek: ale z celého ducha zákona je zejmo, že zaujímali

jeho autoi stanovisko druhé. Dsledek toho se u nás již

dostavuje, a já na tuto drazn poukazuji : u nás pevládá
snaha, vkoenná v nás i staletými zvyky i zdravou úva-

hou, stavti domy isolované jednorodinné: aby výhod stát-

ního fondu bytového mohlo býti použito, je nutno vyhovti
požadavkm hygienickým, poítaným a meným pro domy
adové a inžovní: aby pak vyrovnal se náklad, vyhov-
ním tmto požadavkm znan zvýšený, šetí se na materiálu

stavebním, pracech emeslných, na míst stavebním, na za-

hrádce, a hlavn na — zevnjšku. To, co jsem posud po

echách vidl v tomto oboru, není píliš utšené: vznikají

tu tvrti škatulovitých domk s malým dvorkem bez za-

hrádky, stavné z takového materiálu, že za dvacet let bu-

dou to zíceniny a ne reforma, ale postrach bydlení: vedle
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toho staré chalupy a domy od pedk zddné jsou pra-

vým Eldoradem.
Pimlouvám se proto, aby celý tento pekotný ruch byl

regulován, aby dostalo se mu vedení z naší strany, a aby
nebylo i v tomto oboru, jako v etných jiných, slep kopí-

rováno, co v cizin kde se šustne : pedn naše pomry,
poteby, klima, materiál stavební, zpsob života a povaha
národní jsou jiné, za druhé máme doma dokonalý vzor ve
staré eské chalup, jak má se stavti, abychom dostali byty
levné a zdravé.

Pokud se týe bytového dozoru, jsou tu vzory
cizí dobe pijatelný: v ele kráí Hessensko a Bavory. Tam
bytový dozor upraven je tak, že v každé obci pes 10.000

obyvatel mající je stálý bytevní dozorce (Wohnungsinspek-
tor) ; 'krom toho bytový výbor a zemská centrála se zemským
bytovým inspektorem, kde veškeré zprávy se centralisují a

odkud vykonává se dozor. Inspektoráty ty vycházejí od prin-

cipu, že dá se daleko více poíditi dobrou radou, vlídným
slovem, pouením a osobní intervencí, než tresty, pokutami
a zakazováním; upravily dle toho statut i psobnost, a vý-

sledky jsou skvlé. U nás vyšlo letos naízení ministerstva

ve. prací a min. financí ze dne 18. srpna 1911, jež jest

dodatkem k § 15. zákona ze dne 22. prosince 1910 z. . .
242. a jež ustanovuje zizování bytových výbor, po-

drobn ustanovujíc jejich složení, ustavení i psobnost. Vý-
bory tyto mohly by vykonati výbornou službu, a naízení

toto míti blahodárné úinky; ovšem obávám se, že hned

prvá vta: „K péi o místní bytové pomry mohou býti

zizovány bytové výbory" zpsobí, že jich bude zízeno co

nejmén: nebo když mohou, tedy nemusí býti zizo-

^'ány! — Radím však, aby k zizování tchto bytových

výbor všady se pikroilo co nejdíve a nejenergitji, po-

nvadž v dosavadním obecním zízení tžko by se našel orgán,

na njž bylo by možno, agendu bytového dozoru penésti.

D n n

84



VLADIMÍR ZAKREJS:

O BYTOVÉ OTÁZCE PO STRÁNCE TECHNICKÉ.

Otázka bytová je problém národohospodáský; po stránce

technické jest koneným rozešením vci, koneným slovem,
jez vyplývá i vyplývat má z ohled sociálních, finanních,

právních a zdravotnických.

„Technika nám dovede sestaviti pímo ideálny dm nebo
píbytek a již dlnický, a již jiný, každá vtší výstava ta-

kové pkné vzory podává. Ale technickým rozešením otázka

sama není odstranna. Nebo poTiíchu takového ideálného

domu nebo bytu si dnes ani žádný dlník, ani kdo jiný ne-

majetný pro vysokou cenu jeho dopáti nemže.'^ (Dr. C.

Horáek: Otázka bytová.)

Naproti tomu m^ožno ješt íci, že stránka výtvarná, jež

technickou korunuje, zaasté bývá pehlížena; že nejedná

se o zvýšený náklad na stavbu, mnohdy i zbyten zvyšo-

vaný, nýbrž práv o projekt, jenž vyhovuje ve všem i finanní
mohoucnosti, jenž nevychází z dané míry, jenž však pes
to jest výtvorem podstatn novým, ježto vyhovuje práv
danému a vždy jinému programu. Teprve výtvarníku dána
jest možnost piléhavým ešením podati výkon, jenž má býti

naplnn pravým a žádaným životem ; takovýto výtvor jest

dle své povaliy obohacením kulturních statk a stejn cennou
složkou jeho vztah, maje ješt pednost, že zstává, když
ostatní znenáhla pomíjejí. A takovýchto vzor je bohužel

pramálo.

V rozmnožení takovýchto kulturních statk sluší spato-
vati pro naše obce úkol dležitý ; tím, že v rukou obcí leží

rozvoj stavební politiky obecní, dán jest souasn píkaz,

aby psobení to nebylo jen na hranici prmrnosti; zodpo-

vdnost, jež jest tu dána, vyžaduje ješt více.

Již na pedchozích sjezdech bylo o této otázce mluveno
a jednalo se na sjezdu kolínském, pražském a zejména kla-
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tovském o thematech, jež s otázkami tmi souvisejí dosti

podrobn, nejobsažnji pak na sjezdu klatovském, kdež úpra-

va msta s nkolika hledisek byla probírána.

Resoluce, jež byly pijaty, dokazují ilý zájem sjezd
o jmenovaných otázkách, a i to jest fakt, že mnoTié a mnohé
zstává nesplnno dodnes.

Sekce technicko-zdravotní Svazu eských mst mla astji
píležitost zabývati se otázkami sem spadajícími; zdá se však,

že práce tomu vnovaná není v dostateném pomru ku
výsledkm.

Nebylo-li dosaženo po stránce technické výsledk uspoko-
jivých, lze jako jednu z hlavních píin uvésti tu okolnost,

že pro pronikavou stavební politiku schází základ, promyšlený
upravovací plán na širokém podkladu, který jest základ spo-

ádaných pomr, štít proti neblahým osobním vlivm, zá-

klad pro vytváení nových ástí msta k hodnotným a vý-

tvarn promyšleným celkm. Nelze upíti, že zastavná ást
msta zstane vždy viditelným, ba na první pohled patrným
znamením pro kulturní vysplost doby, z níž vznikla; že bude
písn a ím pozdji písnji posuzována i tehdy, až všecky
pedpoklady sociální a právní takoka zmizí, upadnuvše po
letech v zapomenutí; jest teba optn to uvésti, nebo jest

nebezpeí, že výhody nových zákonných ustanovenf mohou
pinésti takto i kulturní škody.

Povinností obce jest poíditi celkový plán upravovací

a v mezích celkového plánu provádti pak úpravy detailní.

Zmiujeme se o této okolnosti pro její dležitost co

nejdraznji; vždy akce dotazníková, kterou podnikl Svaz

eských mst v roce 1909 ohledn plán regulaních, pi-
nesla výsledky v celku pramálo píznivé a leckde i žalostné,

nebo neschází ani obcí, jež vbec plánu nemají; n-
která msta mají plán rovinopisný toliko pro ást msta,
plán regulaní však pro celé msto, a je známo, že plán

rovinopisný je nutným pedpokladem úpravy; ze 163 mst,
kde možno z dotazník bezpenji usuzovati, má toliko 60

vyhrazené ásti pro stavbu rodinných dom se zahrádkami

nebo vil, 103 msta však výslovn nikoliv, a jedná se tu

pevážn o msta venkovská. Jen vzácnou výjimkou nalézti

lze na otázku, zda v regulaním plánu pamatováno na úpravu
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po stránce estetické, odpov.: není, bude nutno mnohé pe-
pracovat.

Je-li tedy teba otázku tuto znovu na pam si uvésti,

jest žádoucí zejména upozorniti, že zhotovení regulaního

plánu jest pro obec v prvé ad dležité hospodásky
;

jest

pak teba vypracovati plán, jenž jest dnes na výši doby, jenž

však poskytuje také možnost, aby pozmnn byl dle duchu
asu a nastalé poteby, aby provádn byl bez ohledu na

osoby.

Dnes znaná ást našich mst jest na prahu nového
rozmachu stavebního ruchu, podníceného v jisté ásti za-

kládanými stavebními družstvy, jak svdí již novostavby
skuten družstvy provedené a jak souditi se dá ze vzrstají-

cího potu družstev, jež vystavla bhem roku 1911 staveb

za tyi miliony korun.

Avšak i jinak; teorie zapoíná se uvádti ve skutek (Hra-

dec Králové). Proto považujeme za vhodné zmíniti se po-

nkud o možném postupu práce.

Dle zákona má se do plánu polohy vkresliti veškeré

regulování, které se práv zavádí, nebo které provésti v dob
nejblíže píští se zamýšlí. Pi tom má se hledti k pomrm
místním a má býti dokonale vyhovno potebám zdra-

votnictví, bezpené a snadné chze a jízdy i požadavkm
v píin okrašlovací.

Lze vyhovti litee zákona bez újmy na celkovém zjevu

a tak, aby se vyhovlo praktické poteb. Lze tedy naznaiti

celkový postup ešení takto

:

1. Rešeníschematickév malém mítku (1 : 25.000,

1 : 10.000), v nmž udány jsou hlavní linie komunikaní a

urena pásma, resp. intensita zaslavení.

2. ešení generelní rovnž v pehledném mítku
(1 : 2880) pro potebu obce samé. Bez tohoto plánu
generelního není vbec možno — pohlížíme-7i na
vc se stanoviska technického a praktického — pistou-
piti k parcelaci pozemk dle § 13. V. ádu stav.,

zejména nikoliv v krajin kopité (odst. 2.), po'kud se fýe
veejných budov (odst. 4.) a provádní kanalisace *(odst. 5.),

jakož i úelného zabezpeení míst nezastavitelných.

3. ešení detailní (1:720, 1:1000) urité oblasti

musí se státi na základ ešení generelního. ešiti detailn
ihned na dlouhou dobu plán regulaní pro celé velké kom-
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plexy nezdá se býti nejvýhodnjší a bude tu teba jisté

pozorlivosti, ježto tato otázka nebude vedlejší, stane-li se

skutkem pipravované zdanní míst stavebních, dosud ne-

zastavených, jakož (v Praze) dávka parcelaní vymovaná
dle intensity zastavení.

Že tento postup je možný a proveditelný, ukazuje pí-
pad Hradce Králové, prvního — tušíme — msta ven-
kovského, jež eší plán msta v širokém okruhu a do da-

leké budoucnosti, nevyhýbajíc se ani uritjším pedpism
pi stavbách samých.

V Hradci Králové po provedeném ízení soutžném na-

vržen byl generelní plán regulaní na základ ešení sche-

matického a pro každou oblas provádí se ešení detailní.

Pro ást, kde prodává pozemky obec, stanoveny byly zá-

vazné podmínky prodejní, pi nichž pamatováno zejména
na budoucí vzhled ulic (usnesení ob. zastupitelstva ze dne 16.

ervence 1911).

Z tchto prodejních podmínek uvádíme nkteré.

„Kryi:ina budiž pravidlem tašková neb asbestová. K stavebním
plánm butež dle možnosti pipojeny vždy celé kopie fagad a ástí
]DÚdorysú sousedních dom, aby ešení nového domu mohlo se

posouditi.

Jen v pípadech zvláštních zmocnna jest mstská rada pi-
pustiti i zastavní vyšší než jest stanoveno v i. 8. podmínek,
avšak jenom tam, kde se dojem estetický zvýší, aniž by z tohoto
zmocnní oferentu vzešel nárok a oprávnní na toto zvýšení v pí-
pad, že by mstská rada žádosti nevyhovla. Pi ešení fagady
budiž však vždy vzata za základ výška hlavní ímsy práv uvedená
s náležitým pechodem architektonicky vyešeným."

,,Oferent se zavazuje, že na koupeném staveništi postaví dm,
který v pedním traktu mimo pízemí nebude obsahovati ani více

ani mén než dv patra, v zadním traktu pak, avšak jen na stave-

ništích mezirohových, tedy u dom frontových, mimo pízemí
ani více ani mén než ti patra a sice vesms ve výšce takové, aby
ímsa byla vzdálena 13 m, ítaných od niveau chodníku parcely
. 9. v bloku XV. a heben stech}' dalších 6 m, ítaje od výšky
ímsy domu na tom kterém staveništi postaveného tak, aby ímsy
i s hebeny stech dom v bloku 14. a 15. postavených tvoily
jednu linii a stechy dom mly stejný sklon."

Takovýto postup odpovídal by praxi a pihlížel by snad
k intencím zákonodárce, jenž ponechal obcím s dostatek vol-

nosti ku tvoení. Tím ovšem není odstranna nesnáz, pokud
se týe zbytené písnosti zákona ve vcech stavby samé
se týkající, a mlo by se tedy také provésti náležité rozlišení

mezi domy inžovnými a rodinnými; po píkladu nmeckém
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mlo by se vycházeti od malých dom jako pravidla a domy
inžovní a vyšší mly by býti stiženy zostenými pedpisy,
obrácený to postup nežli je dnešní.

Nechceme však pecházeti k njakým návrhm pro bu-

doucnost, jež vymykají se rámci tentokráte danému a to

tím spíše, ježto žádoucí zlevnní staveb, liberálnost kon-

struktivní a píslušné pedpisy nejsou dojista nejvtší pe-
kážkou stavby malých dom; nové konstrukce nedocházejí

v praxi obecn porozumní, nebývají také lacinjší, nýbrž

jen úspornjší co do využití prostoru a stavby.

Dosažitelným však ideálem jest, aby každé msto v rámci

zákona zemského — a tedy také zákona platného — pihlé-

dalo ku zvláštnostem svého osídlení, aby ád stavební mn
nivelisoval a více se pimknul individuelním potebám každé

obce; to se státi mže generelním plánem upravovacím,
schváleným za dohledu vyšších instancí, anebo aspo za

jich vydatné pomoci.

Sluší tu výslovn uvésti, že otázka regulaního plánu po-

jímána jest adou obcí velmi vážn a sekce technicko-zdra-

votní pi Svazu eských mst o vci této jednala mnoho-
kráte; na druhé stran však -nelze pehlédnouti nkteré nedo-

statky, jež jeví se pi tomto zpsobu porady, jež vyzní

mnohdy akademicky. Jest dojista možno vytknouti hlavní

vady toho kterého plánu a docíliti snad jejich zmírnní nebo
odstranní; avšak touto inností spíše negativní není možno
dojista dojíti ešení pro každý pípad zvláštního a charakteru

vci odpovídajícího, jež znaí pokrok.

Aby se takovéto dobré zdání mohlo státi úinným, bude
teba, aby vnována byla každému mstu vtší pée, nežli

jí poskytne dobrovolná ochota, aby byla poskytnuta možnost
vydatné kontroly a aby odpovídati se mohlo brzy.

Po všech tchto úvahiách zdá se býti velmi
prospšné a úinné zízení poradny ohledn
plán uprav o vacích pi zemském výboru krá-
lovství eského, pes to, že není pro to zákon-
ného píkazu; máme zde již podobné vzory,
které pi zemském výboru jsou a také se osvd-
ují: stavební poradna pro okresní nemocnice
a choro bince, poradna pro projekty elektro-
teclinické; tedy se strany ze m ské, s prá v y auto-
nomní mla by býti dávána smrodatná di-

rektiva.
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Uvedení do života takovéto poradny, dobe organisované
a prozírav vedené, mohlo by pinésti neocenitelné prospchy:
získání zkušeností pro nový stavební ád, hledící ku spe-

cielním požadavkm eských mst, vyjasnní a jednotnou
praxi v provádní regulaních plán.

Jestliže upozorujeme se zvláštním drazem na tuto okol-

nost, iníme tak v pesvdení, že po první period ne-
mohoucností ve stavb mst nadchází druhá perioda,

perioda experimentování, jež s sebou nese vtisko-

vání píliš osobní noty do úprav mstských a ío i tam, kde
je vyloueno provádní staveb autorem plánu. Nad to pak
ješt, sleduje-li kdo vývojovou linii ve stavb mst od let

devadesátých, od zakladatel po dnešní dobu, sleduje-li urit
vyhranné skupiny výtvarník a již ve Vídni, v íši, v Anglii

nebo v Americe, kdo ví, kolik vábivosti má do sebe ten

který theoretik a praktik, kdo si uvdomuje na p., že stavba

mst v užším slova smyslu nemže projektovati jakési jedno-

tlivé stavby neznámého úelu a snad ješt podmínen vy-

stavné, ten s obavou pohlíží budoucnosti vstíc, s obavou,

aby netvoily se zase jen odvary tch kterých hesel, kopie

založení a kopie úprav jinde již provedených. Zde má jíti

pedem o tvorbu pvodní a pokud možno nejvíce naši,
což netýká se ani tak nacionalismu, jako spíše obav ped
novým a novým ochuzováním kulturního žití.

V posavadních pomrech — jak se zdá — bude nejlépe,

když dobrovolná pomoc obce v zájmu reformy
bytové obrácena bude na podporu družstev stavebních;

pomoc ta mže býti jak pímá, tak i opravná, když totiž

obce v zájmu svého vzhledu vnují zvýšenou péi a pen-
žité prostedky ku docílení dokonalých — dle vší možnosti ~
plán parcelaních a stavebních.

N[oíno ovšem také v mnohých pípadech poukázati na

pímou pomoc, jež se dotýe prodeje pozemk obec-
ních, stavebního materiálu, díví z obecních
les atp. v pimené cen, ovšem jen na stavby, u nichž

je vylouena spekulace; píklad takového poínání v ci-

zin je hojnost.

Mstská obec Slané zakoupila za 20.000 K pozemky, které

bude prodávati za vlastní nákupní cenu ku stavb dlnických
domk. (Vstník . z. s. . 3.)
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Jinak možno podporovati družstva finann a obecními

ústavy penžními.

Program komunální politiky bytové v král. hor. mst Klad-
n. (Podprný a garanní fond 20.000 K, opatení stavebních
pozemk, sta,vba domk ; Vstník . z. s. . 4., . 7. ; komunální
program atd. Vstník svazu . m. I., . 3.)

Obec Modanská uinila úmluvu se stavebním družstvem dl.
a rodinných domk pro JUodany a okolí pevzetím ruení za
ást zápjek, jež pevyšují pup. jistotu. (Vstník . z. s. . 4.)

O tom také zpráva ob. úadu v JVlodanech u Prahy (Vstník
svazu . m. I., . 5. a 6.) : „Obecní rozpoet provádním poli-

tiky bytové až dosud není nikterak zatížen, naproti tomu výhody,
které tím obci vzejdou, jsou doposavad ty, že odstranním nedo-
statku levných a zdravých byt pibývá zde obyvatelstva, ímž se

místnímu obchodu a živnostem vbec znan prospje." (Ib.

str. 143.)

Konen je možno obcím zakupovati podíly družstevní;

tím je možno získati obci pímý vliv na správu družstevní

a vyvarovati se tak jakéhokoliv risika.

Je na bíledni, že podpora obce týkati se mže v prvé

ad družstev obecn prospšných, která reflektují na vý-

pjky nebo na subvence z fond veejných na rozdíl od
družstev, jež majíce dosti kapitálu, staví bez podpory z fond
veejných a na rozdíl od družstev ryze výdlených.

innost družstva mže se vztahovati na stavbu dom,
jež zstanou vlastnictvím družstva — tendence pirozená
u družstev politicky zabarvených — na stavby nových dom
pro své leny, konen na upravování dom starých.*)

Píslušné zákony a normy, jež sem spadají, jsou:

a) Spoleenstevní zákon ze dne 9. dubna 1873, . 70 . z.

b) Zákon ze dne 21. kvtna, 1873, . 187 . z. (Výhody
kolkové a poplatkové.)

c) Zákon ze dne 8. ervence 1903, . . z. 133 (o re-

visích).

d) Stavební ád pražský z roku 1886, o úlevách sta-

vebních.**)

Stavební úlevy (S. R. P. § 98.— 108.) ; rozhoduje
v Praze mstská rada, v pedmstích ob. zastupitelstvo (§ 124.,

§ 125).
Bezvýznamné jest ustanovení § 101., odst. 7. o zdivu

betonovém, ježto musí míti tlouštku stanovenou pro zdi ci-

*) O tom zevrubn Lošfákova Píruka.
**) Viz také Stenografický protokol druhého sjezdu eských

mst 1908, str. 139.
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helné a kamenné a dovolení spolené zdi požár;ií (§ 101.,

odst. 6.) pro možné spory.

Jisté výhody poskytují se (§ 101., odst. 1.) ohledn síly

zdiva; zevnjší ze cihelná jen 30 cm silná (§ 101., odst.

2.) není praktická, ježto promrzá; zizování podkroví, jež

však dle ustanovení zákona (úplné osamocení od krovu) pi
plných vazbách není praktické (pekroování vazních trámii

nebo zízení nové podlahy nad vazními trámy) a nutí ku
provedení t. zv. maskovaného patra. Charakter a výhody pod-
kroví se tím ztrácí.

Pro úsporu nákladu má význam : ustanovení o svtlé výšce
místnosti (§ 100.), metrová šíe schod i hlavních a užití

deva (§ 102.), možnost rozsáhlého použití hrázdného zdiva

(§ 101., 3) ; možno stavti i domy hrázdné jednopatrové
s podkrovím (§ 104.).

e) Stavební ád venkovský z r. 1889, o úlevách sta-

vebních.

Stavební úlevy (S. R. V. § 99.— 114.); dle § 99.

lit. 3. výslovn se mohou pipustiti, aby bylo usnadnno zi-
zovati domy rodinné a dlnické ve volné soustav stavební;
zpsob zastavení se tím však neuruje (§ 105., lit. b), ízení
o plánu polohy také musí se provésti (§ 99.) ; nerozhoduje
tu obecní výbor sám, nýbrž zemský výbor s c. k. místodržitel-

stvím po dobrém zdání okresního výboru, jde-Ii o celou
obec nebo uritou její ást (§ 101.); obecní výbor mže
kdykoliv úlev se vzdáti (§ 102.).

Bezvýznamné jest pi tchto ustanoveních o zdivu betonovém
(§ 105., odst. 7.), užití cihel nepálených (odst. 9.), spolená
ze požární (§ 105., odst. 6.).

Jisté výhody poskytuje se stanovením síly zdiva (§ 105.,

odst. 1., 2.), ovšem, nemá-li budova více než dv patra (odst.

8.), pipuštní staveb pípadn i výhradn ze deva, ovšem
za podmínek zvláštních (odst. 10.).

Pro úsporu nákladu má význam ustanovení o svtlé výšce
místností (§ 108.), metrové šíe schod, pipuštní schod
devných

;
pro pízemní budovy pipouštjí se schody de-

vné, neklenuté a ohnivzdorn neuzavené (§ 107.) ; možnost
rozsáhlého použití hrázdného zdiva (§ 105., odst. 3.), možno
stavti i hrázdné domy jednopatrové s podkrovím (§ 107.) ;

zizování byt podkrovních (§ 107.) za podmínky, aby byly
od stechy a od pdy zpsobem ped ohnm bezpeným od-
dleny. Postaí tu dojista na p. zapažení a omítnutí.

f) Zákon ze dne 8. ervence 1902, . 144 . z. (pro spolky

obecn prospšné).

g) Regulativ pro zápjky z fondu cis. Frant. Josefa I.

na pam vlád. jub. 1908. (Pro družstva obmezující výši

lenské dividendy 4oo z podílu, v první ad pro c. k. státní

úedníky.)
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h) Podmínky úrazové pojišovny dlnické pro království

eské pro poskytování pjek na obecn prospšné stavby
dlnických byt.

i) Zákon ze dne 22. prosince 1910, . 242 . z. (státní

fond bytový).

O požadavcích a ustanoveních rázu technického, pokud
je zákony, týkající se samostatného podnikání obecního, obsa-

hují, promluveno bude pozdji.

Výhody stavebního podnikání družstevního jsou nemalé
a nesporné; je tu možnost zakoupiti vtší a lacinjší pozemky,
pípadn komplexy dom na sbourání; možnost snazšího

provedení smru a scelování pozemk na plochy vtší; snazší

a úspornjší provedení regulace a parcelace stavebního po-

zemku; snazší docílení 'úvru; opatení dobrých a levných

pramen nákupních pi vtší objednávce; docílení slevy pi
dovozu materialií; lacinjší provádní staveb pi celých a-
dách dom; úelný a levnjší technický dozor; úast na
výhodách písl. zákon, odpovídají-li jich stanovy píslušným
podmínkám. Pro leny družstev jest také nepopiratelnou vý-

hodou, že získávají byty pípadn nevypovditelné, mohou
tak stabilisovati pomry nájemní atp.; ochotnická innost
vdích len má do sebe záruku agilnosti — což platí do-

jista o vtšin družstev — na druhé stran však mohou
družstva práv shonem po pozemku a brzké stavb natropiti

mnoho kulturních škod.*)

Srovn. dále mj referát na Prvním sjezdu eských družstev
stavebních v roce 1911 (Zízení stavební porady pro družstvo
stavební) a debattu po té vzniklou.

To se stává tém pravidlem pi nepipravenosti obcí pi
náhle propuknuvším ruchu stavebním, pi požadování parcel

nkdy velmi malých, nedostatenosti plán upravovacích

;

i jinak mže innost družstevní pinésti nevýhody zdražení

okolních pozemk, pokažení plánu, nebo i zvýšení náklad
na opatení, jež se v budoucnosti provedou a na nž se

v dob pítomné nepomýšlí (kanalisace), takže požadavek
celkové úpravy, který jsme položili na místo prvé pro všecky
bez ohledu, nabývá tím nového opodstatnní, tím spíše,

*) Srovnej mj lánek: „Nebezpeí z družstevnictví." (Vst-
ník sv. . m. I., . .), pounou polemiku „Žižkovského Obzoru"
roníklll. . 21. ai 1910, odpov dra Straky, tajemníka es. zem.
spolku pro ref. bytovou a redaktora jejího Vstníku ve Vstníku
Svazu . m. (dosud v rukopise).
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že noví obyvatelé vdomech družstevní ch stá-
vají se leny celé obce a nesou s sebou všech-
ny itjí výhody a nevýhody, tedy také budoucí
investiní náklady. Na to se obyejn zapo-
míná.

Samostatné podnikání obecní, nabývání pí-
hodných pozemk, stavba a pronájem nebo prodej dom,
podnikání analogické podnikm elektrárenským atp. jest u nás
dosud skrovné, snad teprve v zaátcích.

Pekážky, jež staví se podnikání takovému v cestu, jsou

obecn známy a dosti pirozený; nedostatek vhodných vzor,
nejistota ohledn praxe a rentability, obava ped náklady
administrativními, nejvíce pak as osobní nechu asto vlivných

osob, jež pravidlem poukazují na soutžení obce se sou-

kromými spekulanty.

Na druhé stran nelze ovšem pehlédnouti velký V3^znam
takového podnikání, význam výchovný, je-li ovšem celá

vc ádn vedena; námitky ohledn nejistoty finanní dají se

pak odbýti poukazem na novjší zákony (státní fond bytový),

kdež se obce pímo vybízejí ku podnikání staveb veejn
prospšných ; konen dá se snad oekávati, že budou obci

dány do ruky prostedky ješt mocnjší, na snahy pátel
reformy bytové zejm poukazují. (Vyvlastnní pozemk, d-
diné právo nájemné, rozšíení a zmny zákona o státním

fondu bytovém.)

Zákony, jež sem se vztahují, jsou: Zákon ze dne 8. er-
vence 1902, . 144 . z. (o úlevách pro domy rodinné a dl-
nické)., na nž se také odvolávají normativní podmínky Ora-

zové pojišovny dlnické pro království eské v Praze pro

poskytování pjek na obecn prospšné stavby dlnických
byt, dále pak zákon o státním fondu bytovém z r. 1910.

Sluší pipomenouti, že zákonu z r. 1902 dosti se vytýká;

,,zemský výbor shledává, že ustanovení íšského zákona ze

dne 8. ervence 1902 jsou velice komplikovaná a tudíž ne

praktická, zejména pokud se týe pesných pedpis v pí-
in staveb dotených domk" (Vstník . 7. s. . 4) ; byly

také eským zemským spol. pro ref. bytovou vypracovány
zmny tohoto zákona, jež obsahují jednak návrhy na zmír-

nní zákona, ponechávajíce rozhodnutí volné úvaze, jednak
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zostení zákona co do pípustnosti potu pater a vzduchové
prostory v bytech (Vstník . 2. s. . 5. a 6.).

Jen po stránce technické uvažováno, nezdá se

býti kompUkované znní zákona pekážkou nepekroitelnou

;

Ize zajisté ustanovení zákonná seaditi tak, aby podala pro-

jektantu pehledn a dle postupu projektování jasný obraz

píslušných omezení. Skuten také projektanti v tom hrub
chybují, jak potvrzuje zkušenost a také na p. „místodržitel-

ství seznalo, že vlastn zcela málo dlnických byt obytných,

ohledn kterých bylo zažádáno o piznání osvobození od
daní na 24 let, vyhovuje dotyným pedpism" (Vstník

. z. s., . 7,).

Nebude tedy snad vykládáno ve zlé, když zde uvedeno
bude jakési srovnání látky po stránce 'technické, v zá-

konech obsažené, bez kritiky nebo opravných návrh, a je

to velmi lákavé, tedy tak, aby srovnání to sloužilo za pí-
ruku pi projektování a rozhodování o tom kterém zp-
sobu stavby.

Doufáme, že tím projektantm pijdeme vhod.

Zákon ze dne 8. ervence 1902, . 144 . z.; k to-

mu provádcí naízení (P. n.) a zákon ze dne 11.

dubna 1906, . 33 z. z., o úlevách daových a poplatko-

vých pro domy se zdravými a lacinými byty dlnickými.*)

I. Disponování staveništ.

Staveništ musí býti trvale suché nebo ádn odvodnné, ni-

koliv v inundaci nebo pi bainách, také nikoliv zneištné tlí-

cími látkami (§ 2. P. n.). Není-li vodovodu, pitné vody a není-li

již píhodných studen, musí se zíditi studny (§ 13. P. n.). Jest

teba zabezpeiti sdostatek zdravé pitné vody, a to tak, aby byla
snadno všem pístupna. Stávajících starých budov, jež byly pí-
padn s pozemkem získány, nesmí se uižti (§ 1.).

II. Zpsob zastavení.

Dle možnosti bute dlnické domy provedeny podle oteve-
ného zpsobu stavebního (volné zastavení) nebo polooteve-

*) Srovn. také: Jak si musí stavební družstvo poínati, aby
rodinné domy, které staví pro své leny, dostaly 241eté osvobození
od dan atd. (Vstník . z. s. . 8.)
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ného (domy sdružené).' (§ 3. P. n.) Oblíbené „dvojáky" nále-
žejí soustav polootevené

;
je však možno zastavovati souvisle

i pi soustav polootevené, avšak jen na protilehlých stranách
bloku *), avšak prelí nesmí býti vtší než padesát metrít (§ 3.).

Pi oteveném i polooteveném zpsobu zastavení musí vzdá-
lenosti mezi domy na všechny strany býti alespo taková,
jako výška domu k vrchnímu okraji ímsy, nejmén však šest
metr. Není-li po stranách oken z místností obytných, dostaí
vzdálenost poloviní Výšky dom, nejmén pak ty metr mezi
dvma domy (§ 3. P. n.). Tímto ustanovením dána jest minimální
hloubka bloku, jež se ídí výškou dom. — Tytéž vzdálenosti
(mezi domy) mají se zachovati naproti hranicím' pozemku (§ 3,

P. n.) ; dle tohoto ustanovení mlo by ,státi prelí dom šest imetr
od hranice pozemku na ulici. (Zahrádky pi ulici.)

Jsou-li dlnické domy nestejn vysoké, rozhoduje vyšší dm
pro šíku volné prostory. Je-li nkterý dm na nkteré stra-
n é delší nežli deset metr, budiž prostora mezi nimi vymena
šíe o jednu tvrtinu té délky, o kterou tato strana pesahuje
délky 10 m ,(§ 3 P. n.). Dle toho pi hloubce domu na p. 16 m
vychází prostora šíky 1150 m, pípadn jen 5-50 m.

tvrtina komiplexu dom mže býti pronajata nebo bezplatn
penechána nikoliv dlníkm aktivním, nýbrž takovým, kteí se

stali neschopnými ku svému povolání, nebo jiným osobám, beroucím
plat nebo zaopatení, jejichž roní dchod nepevyšuje výmruv
v § 2. stanovenou (§ 3.).

III. Cel!ková disposice.

1. Domy rodinné.

a) Pro jednu rodinu (§5.).

b) Pro dv rodiny (§ 5.).

Pro dv rodiny musí býti zízeny takové domy, jež dle § 1.,

odst. 2., budou dlníkm prodány.

Pro takovéto domy, jež nebudou patrn vyšší nežli jednopatro-
vé, platí zvlášt ustanovení (§ 17. P. n.), jenž stanoví, že jenom
v pízemkových nebo jednopatrových rodinných domech smjí se

zizovati místnosti obytné v podkroví. Takové obytné místnosti

musí míti nejmén nad polovicí plochy podlahové svtlou výšku
2-7 m a na nejnižších místech alespo ješt svtlou výšku 1"6 m.
Musí mimo to býti uzaveny vyzdnými, s obou stran omítnutými
a pevnými ohnivzdornými stropy, musí opateny býti pimenými
okny a musí 'býti pístupny ze schod chodbou 11 m širokou a

27 m vysokou, ohnivzdorn zízenou.

Ohledn oken (§ 8. P. n.) platí pro domy pízemní, které
založeny jsou podle oteveného nebo polooteveného zpsobu sta-

') Viz na p. Stbb-n „Der Stádtebau", 2. vyd., 1907, str. 10.

P. n.). Kde místní pomry nedopouštjí, mže se patrn sáhnouti
k zastavení souvislému. (Viz také sub VI.)
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vebního, že úhrnná plocha oken obytné místnosti mže býti až
nejmén dvanáctina plochy podlahové. (Viz také IV. O disposici

byt, lit. a).

2. Domy inžovní (v í cero di n n é).

(Domy rodinné ve smyslu § 5. zákona, odst. 1. a 3.)

a) Patra.

Pokud jsou vyšší U/ad pízemek, nemají míti více poschodí
nežli ti (§ 5.) ; dle § 7. P. n. pipouštjí se však domy ješt
vyšší nežli "típatrové, vyluují se však byty suterénní, nebo
podlaha v pízemí musí ležeti alespo 6 m nad úrovní sil-

nice a užívati hloubji položených místností k obývání jest vy-
loueno (§ 4. P. n.)

Svtlá výška obytných místností v pízemí dom tí nebo
vícepatrových musí býti alespo ti metry, jinak alespo 27 m.
Pi (nerovných stropech poítá se podle vyrovnané míry (§ 7. P. n.).

b) Poet obyvatel.

Domy musí býti zpravidla zaízeny tak, aby hostily ne více
nežli šest rodin, v každém pate nikoliv více byt na jedny
schody pipadající, nežli tyi (§ 5.). Ve mstech a uzavených
osadách mají rovnž ne více než tyi, nesmí však více

nežli šest byt pipadati na každé schody a na každé poschodí
(§ 5.). Dle toho pipouští se obývání jednoho domu típatrového
24 rodinami, tedy asi jedním stem osob.

c) Disposice pdorysné.

Ve mstech a uzavených osadách pro vtší poet rodin budiž
vhodnými zaízeními (dostateným potem schodiš, oddlenými
místnostmi vedlejšími. Jako jsou prádelny, záchody, sklepy, pod-
kroví t. j. pdy atd.), jednak vyhovno požadavkm osobní
bezpenosti a zdravotnictví, jednak pokud možná zmenšena ne-
zbytnost vzájeimného styku mezi jednotlivými rodinami (§ 5.).

V dqmech, které v mstech nebo v uzavených osadách ureny
jsou k tomu, aby pojaly vtší poet rodin, musí býti schody
zcela ohnivzdorn zízeny. Každý byt musí míti vlastní záchod
a oddlenou pehradu ve sklep, v devníku nebo v podkroví
(t. j. na pd). Mimo to bute v takových domech, pokud pro
n^ není 'zízen ústední prací ústav, založeny prádelny v dosta-
tenéim potu. Pi tom nesmí jeden prádelní kotel bjHi uren
pro více rodin než osm (§ 20. P. n.)

3. Domy, jež nejsou 'jen o"b ý v á n y.

tvrtina domu mže býti pronajata nebo bezplatn penechána
nikoliv dlníkim aktivním, nýbrž takovým, kteí se stali neschop-
nými ku isvému povolání, nebo jiným osobám, beroucím plat nebo
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z,aopatení, jejichž roní dchod nepevyšuje výmru v § 2. sta-

novenou (§ 3.).

Ve vtších dojnech mohou úpln odlouená oddlení pronajata
býti osobáíTi samojediným (§ 5. a § 6., § 18., 21.— 25. P. n.),

avšak saimojediné osoby rzného pohlaví musí býti ubytovány
toliko v oddleních od sebe úpln odlouených (§ 6).

Jednotlivé místnosti domu penechány býti mohou obyvate-
lm J<u 'spolenému používání, jako na p. prádelny, jídelny,
ítá,rny, knihovny a pod. (§ 3.).

Jednotlivé byty inebo místnosti obytné mohou býti penechány
orgánm, kterým 'je urena správa domu nebo dozor k nmu
(§ 3.)

Jednotlivé ásti dpimu mohou se pronajmouti majitelm, pachté-m nebo 'jich pirovozovacím zástupcm takových živností, jejichž

provozování v dotyném 'dom politický úad prohlásil za nutné
pro zásobení osob tsi;m bydlících s výjimkou výepu a drobného
prodeje pálených 'lihových nápoj (§ 3.).

4. Útulky svobodných.

a) Útulny 'svobodných ureny jsou pro pebývání jednotlivých
osob téhož pohlaví v oddlených místnostech obýva-
cích (§ 6.). 1

b) S.amojediné osoby rzného pohlaví smjí v témže
dom býti ubytovány toliko 'v oddleních od sebe úpln
o d 1 o u e n ý ch (§ 6. 'P. n.).

c) Zizovati tobytné místnosti v podkroví se ne-
dovoluje (§ 21. P. n.).

d) Budiž postaráno o dostatený poet schod.
Je-li útulna svobodných k tomu urena, aby se v ní ubyto-

val vtší tpoet osob, musí býti zaízení schodiš
úpln ohnivzdorné (§ 23. P. n.).

e) Chodby butcž tak založeny, aby mly dostatené
svtlo a aby jej ich šíka byla pimena o ekávat el-
né návštv (§ 22.).

f) Takové domy mají býti tak zaízeny, že každá míst-
nost obýv.ací obydlena jest zpravidla toliko jednou, nej-
výše pak temi osobami (§ 6.).

«) pno jednu osobu musí míti podlaha obytné místnosti
aspo 8 m-

;

/?) pro ti losoby alespo 20 m^ (§ 6.).

y )
pno dv osoby alespo 1 2 m^

;

g) K cídní odvu a obuvi musí býti zvláštní místnosti
zízeny (§ 21.).

h) Má-li lobyvatelm dána býti píležitost, aby se v dom
Siamém stra\iovali, musí k tomu zpsobilé k if ch y n b ý t >

zízeny (§ 24.).

i) Pro obyvatele musí zízeny býti záchody v dosta-
teném potu — nejmén jeden na 15 osob (§ 25.).
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5. Noclehárny a domy hostinné.

a) Del.

V noclehárnách 'a hostininých domech pechovávají se osoby
Siamojediné ve ispolených ložnicích, kteréž opateny "jsou po-
tebným potem vhodných lžek osamlých (jednotlivých) (§ 27.

P. n.).

b) Zastavní.

1. Staveništ. Dle § 26. P. n. platí anal. § 2. P. (viz

sub. I., odst. 1.).

2. Zpsob nastavní. Dle § 26. P. n. platí anal. dle

§ 3. P. n. (viz sub II.).

3. Výšky pater. Dle § 26. P. n. platí anal. dle § 7.

P. n. (viz sub III., 2., lit. a).
i. Vylouení místností podkrovních. Dle § 26.

P. n. anal. § 21. P. n., odst. 1. (Viz III., 4., lit. c.)

c) Disposice ešení.

\. Zízenec k dozoru (hospodá) musí míti byt bezpro-
stedn u vchodu do do)mu (§ 33. P. n.).

2. Schody musí býti úpln ohnivzdorn zízeny. § 31. P. n.,

(také § 26. P. n. anal. § 23. P. n., odst. 1.).

3. Chodby. Dle § 26. P. n., anal. § 22. P. n. (Viz III., 4„
lit. e.)

4. Ložnice. Na každou osobu, pechovávanou pipadati |má
základní pllocha inejmén ty tver. m. (§ 27. P. n.). V ložnicích

nesimí se vaiti (§ 32. P. n.).

5. Oddlení pohlaví budiž úplné, zvláštními ložnicemi
od sebe úpln odlouenými (§ 28. P. n.).

6. Záchody. Pro obyvatele musí zízeny býti záchody v do-
stateném potu — nejmén jeden na 15 osob (§ 26. P. n., anal.

§ 25. P. n.).

7. Místnosti in a umývání. O místnosti na umývání bu-
diž postaráno v dostateném potu a potebné velikosti a s pa-
tiným zaízením (§ 29. P. n.).

8. Místnosti \na cídní. K ištní odvu a obuvi musí
zízeny býti zvláštní místnosti na cídní v dostateném potu
(§ 30. P. n.).

9. Zízení k zahubení hmyzu ze šatstva (§ 30.

P. n.).

10. Sprchové lázn mají býti zízeny v potu pime>-
ném (§ 30. P. n.).

11. Kuchyn. Mají-li se pebyvatelé také v domech stravo-
Vjati, musí být zízeny kuchyn (§ 32. P. n.).

12. Jídelny. Jsou-li zízeny kuchyn, musí býti zízeny
také oddlené místnosti jídelní (§ 32. P. n.).

7* 99



d) Stavební pedpisy.

1. Zabezpeení proti spodní vlhkosti (§ 26. P. n., anal. dle

§ 4. P. n. ; viz sub V., lit. b).

2. Podlahy. Podlaha musí býti tak zízena, aby mohla být
lehce ištna a desinfekována (§ 27. P. n.) ; ostatn dle § 26.

P. n., anal. § 5. P. n ; viz sub. V., lit. c).

3. Stny a stropy musí býti tak zízeny, aby mohly býti lehce
ištny a desinfekovány (§ 27. P. n.) ; ostatn dle § 26. P. n.,

anal. § 6. P. n. ; viz V., lid. d).
4. Okna. Dle § 26. P. n., anal. § 8. P. n. ; viz V., lit. e).

5. Vytápní. Dle § 26. P. n., anal. § 9. P. n. ; viz V., lit. f),

6. Opatování vody. Dle § 26. P. n., anal. § 13. P. n. ; viz
V., lit. j).

7. Odvádní dešové vody. Dle § 26. P. n., anal. § 12. P. n.;
viz V., lit. i).

8. Jámy na smetí. Dle § 26. P. n., anal. § 11. P. n.; viz
V., lit. h).

6. Budovy veejné.

Do psobnosti zákona spadá také zizování budov obecn pro-
spšných, vnovaných ku spolenému užívání (mateských školek,
ítáren, lázní, prádelen atd.), patí-li tyto budovy ke komplexu
dlnických dom obytných (§ 8.).

Sem patí také na p. zízení ústedního pracího ústavu (§ 20.
P. n.).

7. Studny, cisterny, napajedla.

a) Studny.

Zneištní studny ,bu bezpen vyloueno ; studny nesmjí
býti zakládány ina blízku výkalových stok, žump, hnojiš nebo
jiných míst, fla kterých shromažují se odpadky rzného druhu.

(§ 13. P. n.).

b) Cisterny.

Kde ani prameny nemohou býti svedeny, ani studny založeny,
bute zízeny peliv založené a úeln upravené cisterny, kte-
rými sbírá ,se dešová voda se stech dom a z jiných, ist
chovaných, vydláždných sbracích ploch a istí se pískovými filtry

(§ 13. P. n.).

c) Napajedla.

Kde jest dovoleno chovati domácí užitková zvíata, bute
pro -napájení dobytka povzdálí studen (cisteren) zízena jpotebná
napajedla a budiž postaráno o neškodné odvádní pebytené
vody tchto napajedel (§ 13. P. n.).
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IV. o disposici byt.

a) Uspoádání byt.

Jednotlivé rodinné byty butež od sebe naprosto oddleny.
Není dovoleno zizovati stední a postranní chodby, kteréž pímo
osvtlovány a vtrány býti nemohou (§ 16. P. n.)-

Pi budovách pízemních musí každý byt míti vlastní východ
do volného vzduchu, ale tento východ nesmí nikdy jíti bezpro-
stedn z pokoj (komor) spacích neb obytných (§ 16. P. n.).

b) Velikost byt.

a) Pi bytech o jedné místnosti musí podlaha zaujímati
plochu od 16—25 m^.

/?) Pi bytech o dvou místnostech 20—35 m^.

r) Pi bytech o tech a více místnostech alespo 30,

nejvýše 80 m* (§ 5.).

c) ásti byt.
Každý b3rt má býti celkem v sob uzaveným a musí se

skládati z potebných místností obytných a opaten býti vlastní

kuchyní nebo alespo vlastními kamny na vaení (§ 15. P. n.).

Byty pro rodiny s dtmi ve vku více než šesti let, mají míti

nkolik obytných místností, aby umožnno bylo pro dítky odd-
lení ložnic podle pohlaví (§ 15. P. n.).

d) Poet obyvatel.

V jednom' rodinném bytu smí bydleti jen tolik osob, aby
v každé ložnici nejmén tyi metry tverení podlahy pipadaly
na každou osobu, pi emž neítají se dítky ve vku do jednoho
roku. Je-li v ložnici kuchyský krb neb kamna na vaení, od-
poítati jest od podlahové plochy dotyné místnosti tyi tve-
rené metry (§ 14. P. n.).

e) Podnájemníci.

Podnájem a pijímání noclehá jest v rodinných domech
obytných zapovzeno (§ 5.).

f) Zavedení vody.

Pi zakládání dom dlnických budiž tam, kde mohou býti

pipojeny ke zízenému vodovodu zdravé vody pitné, voda do
dom a to do všech poschodí tak zavedena, aby v pízemí pro
byty na jeden a týž píchod poukázané a v každém vyšším
poschodí pro byty na jedny schody poukázané byl alespo jeden
výtokový kohoutek '(§ 13. P. n.).

g) Záchody.

Dlnické domy musí míti potebný poet záchod o jednom
sedátku, které mají míti okna úpln otevitelná a tak býti polo-
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ženy, aby bylo postaráno o pimené vtrání a aby bylo úinn
tomu zabránno, aby plyny ze záchodu nemohly vnikati do míst-

ností domovních a obytných.

Záchod nesmí býti bezprostedn pístupným z obytných a
spacích svtnic (komor) nebo z kuchyn.

Kde jest splachovací kanalisace, bute k ní domy pipojeny
a záchody opateny vodním splachováním (§ 10. P. n.).

V. O stavb, pedpisy stavební.

a) Novostavby,

Ob>i:né domy musí se postaviti na ploše dosud nezastavné
nebo na stavební ploše domu až k povrchu zemskému úpln strže-

ného a to za tím úelem, aby dlníkm poskytnuty byly zdravé
a laciné byty (§ 1.).

Adaptace starých dom jsou tedy vyloueny.

b) Zakládání.

Zdivo základ a sklep butež tak provedeno, aby bylo
zamezeno vystupování spodní vlhkosti.

Pízemní podlaha každého dlnického domu musí ležeti ale-

spoí 6 m nad úrovní silnice. Vyloueno jest užívati hloubji
položených místností k obývání.

Dno sklepa dlnického domu musí býti 02 metru nad nejvyšší
spodní vodou, pízemní podlaha dlnického domu, beze sklep
zbudovaného, musí býti založena aspo Tó m nad tímto stavem
vody spodní (§ 4. P. n.).

c) Podlahy.

Podlahy bute zpravidla zízeny z pevn spojených desek
podlahových (prken), xylolitu a pod. látek (§ 5. P. n.).

V místech, pod kterými není sklep, budiž suchost podlahy
v pízemí zabezpeena úinnou isolaní vrstvou, rozprostírající
se po celé ploše (§ 4. P. n.).

d) Stny a stropy.

Stny a stropy všech obytných místností musí býti omítnuty.
Na místo omítky mže u devných staveb nastoupiti také tsné
devné pažení (§ 6. P. n.).

e) Okna.

Všechny obytné místnosti musí opateny býti okny, která
se dají zúplna otevíti a jdou bezprostedn do širého prostoru.
Ohrnná plocha oken obytné místnosti má vbec initi jednu dese-
tinu podlahové plochy.

Okna u dom pízemních viz III. 1.
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f) Vytápní.

Kde není navrženo ústední topení, musí pro všechny obytné
a spací svtnice (komory) býti dostatená kamna.

Zámyky u kamen nebo komín nesmjí nikdy býti zízeny.
Roury na kou u byt o dvou nebo více místnostech nesmjí

dohromady býti svádny s rourami na kou nkterého jiného bytu,

nýbrž musí samostatn nad stechu ústiti (§ 9. P. n.).

g) Ziáchody a žumpy.

Ohledn záchod viz IV. lit. g).

Tam, kde musí býti upotebeno žump, bute jejich zd a dno
nepromokavé. Žumpa budiž od zdiva domu alespo pl metru
vzdálena; prostora mezi nimi budiž peliv vypchována jílem
nebo slínem. Žum^a budiž nahoe uzavena kamennými deskami
nebo peklenuta, pri emž budiž zízen ve strop co možná nepro-
dyšn uzavíratelný otvor ke vstupu. Devné krytby musí býti

dostaten rovné a smí jich toliko tenkrát být upotebeno, je-li

žumpa od oken obytných místností vzdálena alespo tyi metry.
Tak zvané prosakovací žumpy (pímý propouštcí), ze kterých

splašky do zem vnikají, nejsou dovoleny (§ 10. P. n.).

h) Jámy na smetí.

Kde nemže býti postaráno o pravidelné odvážení smetí a ji-

ných pevných odpadku, bute v pimené vzdálenosti od domu
zízeny nepromokavé, zdné a pikryté jámy nebo schrány s dobe
piléhajícími j)íklopy. (§ 11. P. n.).

i) Odvádní dešové vody.

O rychlý odtok dešové vody z obvodu dom budiž posta-
ráno zpsobem podle místních pomr pimeným (§ 12. P. n.).

j) Opatení vody.

O tom viz III., 7 lit. a, b, c, IV. 6.

k) Chlévy.

Chlévy pro domácí užitková zvíata bute založeny ve vzdá-
lenosti alespo ty metr od obytného domu a bute opateny
nepromokavou podlahou (§ 19. P. n.). (Srovnej také § 10. P. n.,

lit. g).

VI. Odchylky.

Ve píin otázek stavební techniky rozhodným jest výrok
politických úad (§ 13.).

Ministr vnitra ve shod s finanním min. mže sprostiti jed-
notlivých podmínek v § 5. až 8., jakož i pedpis provádcího
naízení (§ 10.).
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eená ministerstva mohou, pokud jde o drobnjší úchylky,
penechati polit, úadm zemským, aby ve shod s financ, úady
zemskými udlovaly taková povolení (§ 10.).

VIL Stavební zmny.
Stavební zmny pokud se dotýkají podmínek pro úlevy § 1.,

jsou podrobeny povolení finanních a politických úad (§ 14.),

Zákon ze dne 22. prosince 1910, . 242 . z., o z í-

zení fondu pro péi bytovou (státní fond pro péi
o drobné byty) ; stanovy státního bytového fondu pro péi
o malé byty (vyhláška min. ve. prací v dohod s min.

fin. ze dne 14. ervna 1911, . 113 . z.) (St.) ; naízení min.

pro veejné práce ze dne 18. srpna 1911 (Bytové výbory)
(B. V.); výklad c. k. místodržitelství k § 6. posled. odst.

zákona ze Mne 22. pros. 1910 atd., dle výnosu c. k. min.

ve. prací ve srozumní s c. k. min. vnitra ze dne 14. ervna
1911, ís. 213/58-111. (V.).

. I. Všeobecné pedpisy stavební.

1 . Ustanovení všeobecná.
Navrhování a provádní staveb má se státi bez újmy v zemi

stávajících platných zákon stavebních, jimiž íditi se sluší. (V.

lit. B., odst. 1.)

Stavby, jež se mají provádti, jakož i domy, jež se mají na-

bývati, musí vyhovovati po stránce stavební techniky, zdravot-
nictví a mravní policie požadavkm zdravých a laciných byt
lidových (§ 6., I. 8. St.).

2. Stavební pedpisy.
«) Vystupování spodní vlhkosti budiž úinn za-

mezeno vhodným provedením zdiva základ a sklep. (V. lit.

B., 2.).

/9) Podlaha pízemní ch byt v dom nepodskle-
peném musí ležeti nejmén 05 m nad hraniícím terénem. V.

lit. B., 2.)

v) Stny a stropy všech obytných místností musí býti

omítnuty. U devných staveb dostaí také tšné devné pažení.

(V. lit. B., 3.)

S) Okna. Všechny obytné místnosti musí býti opateny
okny, která se dají úpln otevíti a vedou bezprostedné do vol-

ného prostoru. Ohrnná plocha oken obytné místnosti nesmi initi
mén než 1/2 podlahové plochy. (V. lit. B., 4.)

104



e) Topení. K vytápní obytných a spacích místností musí
tu býti potebné zaízení pro ústední topení nebo topení v kam-
nech. Zámyky u kamen nebo komín nesmjí nikdy býti zízeny.
(V. lit. B., 5.)

) Záchody. Záchody musí se dáti vtrat okny vedoucími
pímo do volného prostoru (nebo do svtlíku). Nesmjí býti bez-

prostedn pístupny z obytných a spacích svtnic nebo z ku-
chyn. (V. lit. B., 6.)

>]) žumpy. Dno a zdi žump musí býti nepromokav zí-
zeny. Žumpy butež zízeny od zdiva domu ve vzdálenosti nej-

mén 05 m a butež neprodyšn uzaveny. Výkaly ze záchod
nesmjí býti vedeny do žump prosakovacích. (V. lit. B., 6.)

if) Jámy na smetí. Kde nemže býti postaráno o pravidelné
odvážení smetí a jiných pevných odpadk, butež v pimené
vzdálenosti od domu zízeny nepromokavé, zdné a kryté jámy
nebo schrány o dobe piléhajících píklopech. (V. lit. B., 6.)

í) Dešové vody. O rychlé odvádní dešové vody budiž
postaráno zpsobem odpovídajícím místním pomrm. (V. lit.

B., 7.)

/) Pitná voda. O nezávadnou pitnou vodu musí býti po-
staráno. Voda z cisteren k požívání urená musí býti ped vto-
kem do cisterny ištna pískovými filtry. (V. lit. B., 8.)

/.) Podkrovní byty. Podkrovní byty musí míti nejmén
nad polovicí podlahové plochy svtlou výšku 2-7 m a proti vli-

vm zevní temperatury úinn býti chránny. (V. lit. B., 9.)

11. Psobnost zákona

vztahuje se ku

a) nabývání pozemk.

Fond poskytuje úvrovou výpomoc, aby nabývaly pozemk
ustanovených k tomu úelu, aby stavly malé (drobné) byty dle

§ 6. (Viz II. d, § 4., I. 7. St., ad 1.)

Staveništ nesmjí se nacházeti v inundaním obvodu vod
nebo na blízku bažin. (V. lit. B., 1.).

b) nabývání hotových dom s malými byty (dle § 6., viz

I. d) (§ 4., I. 7. St., ad 2.).

c) nabývání dom, které mají býti upraveny nebo pe-
stavny na malé byty dle § 6. (Viz II., d) (§ 4., i. 7. St.,

ad 3.).

d) stavb malých (drobných) byt dle § 6. (§ 4., i. 7.

St., ad 1.).

b) nabývání hotových dom s malými byty (dle § 6., viz

II. d, § 4., I. 7. St., ad 2.).

c) nabývání dom, které mají býti upraveny nebo pestavny
na malé byty dle § 6. (Viz II. d, § 4., cl. 7. St., ad. 3.).
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d) Stavba malých (drobných) byt dle § 6. (§ 4., i. 7. St.,

ad 1.).

Za malé byty pokládají se byty rodinné, pokud výmra obyva-
telné plochy každého jednotlivého bytu (svtnice, komory, ku-
chyn) ; tedy vyjímaje místnosti vedlejší (pedsín, spíže, kou-
pelny a jiné píslušenství, jakož i malé provozovny, i. 9. St.).

B\i:ová úhrnná plocha malých byt zaujmouti musí alespo
dv tetiny úhrnné obytné plochy domu, který má býti zadlužen
(I. 9. St.)

;
pi tom pokládá se za úhrnnou obytnou plochu

malých b3t, jde-li o rodinné domky, úhrn podlahových ploch,

jichž se užívá jako obytných pokoj, obytných komor a kuchyní
(I. 9. St., ad 1), avšak prostory drobných provozováren (jakož

i vedlejší místnosti drobných byt) nesmí býti zapoteny pi
výpotu úhrnné obytné plochy domu (i. 9. St.).

U domu mže býti také zahradní a nádvorní prostora pim-
ená poloze, velikosti a úprav domu (i. 10. St.).

Drobné provozovny mohou býti pronajímány pouze držitelm
malých byt, v rodinných domech obytných nesmí nikdy býti

více drobných provozováren než iní poet bvt malých (i.
10. St.).

V dom nesmí se pronajati ani dva malé byty ani dv malé
provozovárny téže osob (i. 25. St.).

e) stavb rodinných dom.
I Domy rodinné (domy vlastní, Eigenhaus) jsou domy s obme-
zeným potem malých byt (i. 29 St.).

V obytných a spacích místnostech tchto byt má pipadati
na každého obyvatele 10 krychlových metr vzduchového prostoru.
Musí se tudíž prostory obytných a spacích místností každého ro-

dinného bytu se zetelem k této zásad miti. (V. lit. B., 10.)

V prodaném dom nesmí se bez povolení ministerstva pro ve-

ejné práce žádná živnost hostinská anebo prodej lihových ná-
poj provozovati (i. 29. St.).

Hospodáský nebo lesní pozemek musí se obdlávati náel'
níkem rodiny dm obývající, a to pokud možná jen s písluš-
níky jeho VÍastní rodiny (i. 19. St.).

f) stavb útulen pro svobodné.

Svobodárny jsou budovy k tomu urené, aby se do nich pi-
jímaly (ku pechovávání) jednotlivé osoby do oddlených míst-
ností obytných. Svobodárny musí býti tak zaízeny, aby každá
obytná místnost mohla býti obývána zpravidla jen jedinou, nej-

výše však temi osobami.
Jednotlivé osoby rozliného pohlaví smjí býti ubytovány

toliko v úpln od sebe odlouených oddleních. V tchto obyt-
ných místnostech a pipadne na každého obyv^atele alespo 12
krychlových metr prostory vzduchové (§ 6., i. 8. St. ad 2.).

K podlahové ploše k úelm svobodárny také takové
místnosti vedlejší, jichi je zapotebí k ádnému provozování
tchto ústav, jako jídelny, ítárny, koupelny, istírny, postoná-
várny, obyiné místnosti personálu domácího a správce, úadov-
ny pi-o správy a pod. (i. 9. St., ad 2.).
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Musí tu býti postaráno o zvláštní místnosti, sloužící istní
šatstva a obuvi. Dále musí tu býti dostatený poet záchod —
nejmén jeden pro 20 osob. (V. lit. B., 11.)

V pípad, j.t obyvatelm má býti dána možnost, aby se

v dom stravovali, musí býti k tomu zízeny vhodné kuchyn.
(V. lit. B., 12.)

Místnosti urené Jí obchodním neb živnostenským úelm bu-
tež, a nejde-li o drobné provozovny, zapoteny do úhrnné obyt-
né plochy domu (i. 9. St.).

Ve svobodárnách smí se místnosti sloužící úelm obchodním
nebo živnostním zizovati jen výjimkou (i. 10. St.)

Podniky, jež jsou v ústavech tchto zízeny k potebám
vlastním (kantiny, holírny, istírny prádla) nepokládají se za
drobné provozovárny (i. 10. St., ad 4.).

g) stavb nocleháren a ubytovacích dom.
Noclehárny a ubytovací domy jsou budovy, které jsou ureny

k tomu, aby v nich penocovaly jednotlivé osoby ve spolených
ložnicích opatených potebným potem pimených samostatných
lžek (§ 6.).

Slouží-li noclehárna a hostinný dm k pijímání osob rz-
ného pohlaví, pak musí býti zízeny pro každé pohlaví zvláštní

spací sály s vedlejšími místnostmi v úplné odlouených odd-
leních. (V. lit. B., 14.)

V tchto ložnicích a pipadne na každou osobu, jež se tu
má ubytovati, plocha podlahová alespo o 4 tver. m (i. 8. St.).

Do podlahových ploch náležejí nejen místnosti, jichž se pímo
používá k bydlení, pokud se týká ku spaní, nýbrž i takové míst-
nosti vedlejší, jichž je zapotebí k ádnému provozování tchto
ústav, jako jídelny, ítárny, koupelny, istírny, postonávárny,
obytné místnosti personálu domácího a správce, úadovny pro
správy 'a pod. (Cl. 9. St.)

Musí tu býti postlaráno o zvláštní místnosti, sloužící ištní
šatstva 'a obuvi. Dále musí tu býti dostatený poet záchod —
nejmén jeden pro 20 osob. (V. lit. B., 11.)

V píp/ad, ze obyvatelm takovýchto dom má býti dána
možnost, aby se v dom stravovali, musí býti k tomu zízeny
vhodné 'ícuchyn ía dostaten prostorné jídelny. (V. lit. B., 12.)

Musí tu býti zízeny místnosti umývai s potebným potem
umývadel. (V. ;iit. B., 13.)

Místnosti k obchodním a živnostenským úelm butež —
a ríejde-li o drobné provozovny — zapoteny do úhrnné obytné
plochy domu. :(C1. 9. St.).

Místnosti sloužící lm obchodním nebo živnostním, smí
se zizovati jen výjimkou. (I. 10. St.).

Podniky, jež jsou v ústavech tchto zízeny k potebám
vlastním (kantiny, liolírny, istírny ^prádla), nepokládají se za
provozovárny drobné. (I. 10. St.)
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h) obchodm a živnostem.

Místnosti Ti obchodním nebo živnostenským úelm, butež
— nejde-li o drobné provozovny — zapoteny do obytné úhrnné
plochy domu (§ 7., i. 9. St.).

Ve svobodárnách, v noclehárnách a domech ubytovacích a pod.
smí 'se místnosti sloužící úelm obchodním nebo živnostním zizo-
vati jen výjimkou. (Cl. 9. St.).

i) malým provozovnám.
Drobné provozovny mohou býti pronajímány pouze držitelm

malých byt. ,'(C1. 10. St.). V rodinných domech obytných (ne-

smí nikdy býti více drobných provozováren než iní poet byt
malých. (Cl. ,'10. St.) Podjiiky, jež jsou v ústavech (svobodár-
nách, noclehárnách a domech ubytovacích a pod.) zízeny k po-
tebám vlastním .'(kantiny, holírny, istírny prádla) nepokládají
s€ za provozovárny drobné. (Cl. 10. St.)

Dílen ise Inesmí používati k obývání a spaní. (V. lit. B., 15.)

j) domm rodinným pro píslušníky zemdlstva.
Za 'itatelnou íhodnotu pokládá se hodnota potebných hospo-

dáských 'místností i(chlév a stodoly) i s píslušenstvím, je-li

ur€n dm jen pro píslušníky zemdlského stavu (§ 8.).

J"ako píslušenství pokládá se též hospodáský nebo lesní

pozemek, pokud nemá výmry vtší než 1 ha a pokud jeho hod-
nota má význam podízený proti hodnot domu, jenž se má
zadlužiti. Dm pak nesmí obývati se více než jednou rodinou
a doasná hlava této rodiny musí býti zavázána obdlávat poze-
mek ten, pokud jen možno, svými píslušníky. (Cl. 10. St.)

V obytných a spacích místnostech má pipadati na každého
obyvatele 10 krychlových metr vzduchového prostoru. iUusí se

tudíž prostory obytných a spacích místností každého rodinného
bytu se zetelem k této zásad miti. (V. lit. B., 10.)

III. Všeobecná ustanovení.

Mezi zástupci iobce ve Výboru bytovém musí býti zástupce úadu
stavebního, má-li obec z'vláštní úad stavební (§ 4. B. V.)

Rozhodovati o tom, zdali dm, jenž se má zadlužiti, vyho-
vuje požadavkm, písluší ministerstvu pro práce veejné.
(Cl. 8. St.)

V dsledku toho, co zde uvedeno, dovoluji si slavnému
sjezdu pedložiti ku schválení tuto resoluci:

Msta eská znovu se upozorují na dle-
žitost celkových plán upravovacích a na pí-
slušnou resoluci sjezdu Klatovského; budiž
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dále uinn pokus, aby pi zemském výboru
království eského zízena byla technická po-
radna pro úpravy regulaní a podniky obecní,
jež do úprav mstských zasahují.

Msta eská se vyzývají, aby obecn pro-
spšným družstvm stavebním dle možnosti
byla nápomocna, pod podmínkou, že vzhledem
k nesporným výhodám družstevního podnikání
uinno bude se strany družstev zadost všem
zájmm veejným i prospchu obecnému.

Msta eská vybízejí se ku samostatnému
podnikání staveb dom obecn prospšných
s pípadnou pomocí státního bytového fondu
a upozorují se optn na výhodnost zakup o-

vání pozemk v oblasti msta k úelné regu-
laci stavebního ruchu a bytové otázky.

D D D
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DEBATA.

Pedseda p. JUDr. Jan Podlipný zahájil schzi a

udlil slovo zástupci c. k. místodržitelství pro království

eské, p. c. k. okresnímu hejtmanu Pacákovi.
Pan c. k. okresní hejtman Pacák uvedl, že c. k.

místodržitelství s povdkem uvítalo, že na program sjezdu

eských mst byla dána otázka reformy bytové, jež stala se

aktuelní od doby vydání zákona o státním fondu bytovém.
Místodržitelství vnuje této otázce všemožnou pozornost a

proto také v poslední dob jednajíc o otázkách drahotních,

nepustilo nouzi bytovou se zetele a vydalo výnosy na c. k.

okresní hejtmanství, aby psobila na obce ve svém okrsku,

by snažily se zlepšiti místní pomry bytové; vláda jest pe-
svdena, že obce v první ad jsou povinny starati se

o úspšné ešení této otázky. Mohl by však uvésti též jiné

dokladv o tom, že vláda také v jiných smrech napomáhá
k rozešení této palivé záležitosti, problému bytového. Tak
c. k. ministerstvo vnitra poukázalo letošního roku úrazové

pojišovny dlnické, že mohou ukládati své reservy v pj-
kách, jež jsou garantovány státním fondem bytovým. Po-

dobné opatení uinilo c. k. ministerstvo spravedlnosti ohledn
penz, uložených v sirotích pokladnách.

Ujišuje, že siátní orgány vykonaly veškeré kroky, aby
reforma bytová se mohla co nejlépe rozvinovati a peje
si jen, aby také obce náležit pochopily svoji povinnost pi
ešení této otázky. — Obce mohou najisto poítati se

všemožnou ochotou politických úad, nebo c. k. místo-

držitelství poukázalo c. k. okresní hejtmanství, aby obce v je-

jich snahách po zlepšení pomr bytových podporovala.

Pedseda eského zemského spolku pro reformu byto-

vou v království eském p. JUDr. Jan Lošák, tlumoil
nejprve díky tohoto spolku stálému výboru Svazu eských

O



mst, že dal otázku bytovou na poad jednání sjezdu eských
mst. V poslední schzi tohoto spolku však zpsobila ve-

liký rozruch zpráva, že projekt „Spolku na zízení kuratoria

ku zlepšení pomr bytových v Praze a okolí'', nebyl radou

král. hlav. msta Prahy schválen, nýbrž oddálen na neuritou
dobu. Výbor eského zemského spolku pro reformu by-

tovou pojal proto obavu, ze jeho iprojekt, na který kladl

mnoho nadjí, má býti vbec zmaen. Vykonávaje usnesení

výboru eského zemského spolku pro reformu bytovou, musí
^vznésti prosbu na repraesentaci král. hl. msta Prahy, aby
umožnila ustavení a zdárnou innost ,,Kuratoria ku zlepšení

bytových pomr v Praze a okolí" tím, že vystoupí jako

první zakladatelka spolku toho a vnuje mu píspvek 200.000

korun, splatný ve 4 roních lhtách po 50.000 K. Dále byl

mu uložen ješt jeden úkol, aby totiž tlumoil resoluci

Prvního sjezdu eských bytových a stavebních družstev v Pra-

ze, aby IV. sjezd eských mst psobil k tomu, aby msta
a obce naše, pokud samy nemohou na sebe vzíti úkol eliti

nouzi bytové, dávaly popud k založení stavebních družstev

a své zastoupení v nich neodpíraly, naopak inn ve vedení

družstev se súastnily.

Konen poukázal na instituci stavebních okruh v ci-

zin, jež mají pro ešení otázky bytové ve mstech vehkou
dležitost, a podal písemný návrh píslušné resoluce.

Instituce stavebních okruh záleží v tom, že vtší obce
s okolními oTjcemi se spojují nucené v autonomní svazek

pro ešení otázky bytové, ímž se umožuje systematické

ešení této otázky. Naizovací moc v této píin by pí-
slušela zemskému výboru a místodržitelství, jež by k po-

dané žádosti za utvoení stavebního okruhu konaly šetení
a rozhodly obligatorn, které obce se spojují k takovémuto
autonomnímu svazku pro ešení bytové otázky.

Reso 1 u c e zní:

1. 'Zastupitelstva velkých mst a významných míst pr-
myslových ijsou .oprávnna žádati, aby pro obvod jejich a

pro celé okolí, až kam sahá bytový jejich zájem, zízeny
byly „Stavební okruhy", a aby pro okruhy ty byla

ustanovena zvláštní „Zastupitelstva".

2. O žádostech tch rozhoduje na základ konaného
místního Setení výboV zemský, dohodnuv .se s místodrži-

telstvím (zemskou vládou).



3. Úkolem stavebníhQ okrahu jest:

B.) 'Sestaviti jednctný plán polohy a zárove generální
plán zastavovací nejen pro msto, nýbrž i pro veškeré pilé-
hající do okruhu pojaté katastrální obce;

b) ustanoviti pro celý tento okruh zásady zastavitelnosti

všech pozemk, které se tedy vbec smí zastavti, a jakým
zpsobem budov, které se zastavti nesmjí a jakým zpso-
bem bude používáno tchto míst nezastavených (ulice, ná-
mstí, feady);

c) podporovati postup stavební innosti a upravovati

jej tak, aby se stavby p;rovádly jak jen možno systematicky
a souvisle, vykroujíce z centra stanoveného dál a dále na
venek ;

d) .ustanovovati stavební a regulaní áry, šíky ulic

hlavních, ipostranních a uliek vedlejších, velikost a hranice

jednotlivých míst stavebních. Stavebnímu úadu zbude roz-

hodnouti od pípadu k pípadu, zdali se jednotlivá projekto-

vaná 'stavba povoluje ili nic.

e) žádati za vyvlastnní pozemk všude, kde vlast-

ník pozemku nezastavného inil pekážky souvislému po-
stupu stavební innosti (odst. c).

4. Usnesení, naznaená v odstavci 3. ad a) a b) jsou po-
drobeny schválení, dle ustanovení ádu stavebního. V ostatní

své psobnosti jsou zastupitelstva stavebních okruh podí-
zena výboru zemskému.

5. Zastiupitelstvo' stavebního okruhu má právo zapovídati

sijavby a podniky nevyhovující generálnímu plánu zastavova-

cíniu a podrobným ustanovením, jež byla schválena pro

jednotlivé trat celého oknuhu.
6. Rozhoduje o zízení Stavebního okruhu, ustanoví zem-

ský výbor zárove poet len z;astupitelstva jeho, zpsob,
jjak se volí a pravidla, kterými se úadování bude íditi (jed-

n;ací ád).

Pan mstský radní Josef Seyd z Prahy navrhl k re-

soluci referenta p. JUDr. M. Záveského dodatek:

„Butež také stavny domy s malými byty a domy e-
meslnické s dílnami."

Pokud se týe žádosti, vznesené p. editelem JUDrem
Lošákem na r.epraesentaci obce Pražské, aby podporovala

utvoení „Kuratoria pro zlepšování bytových pomr v Praze

112



a okolí", ujišuje, že zastupitelstvo obce Pražské vyšlo by
eskému zemskému spolku pro reformu bytovou všemožn
vstíc, kdyby kuratorium upustilo od své myšlenky, totiž

stavby svobodárny a útulku uovského. Je totiž názoru,

že v Praze není nedostatek byt pro svobodné.
Pan mst. radní JUC. Židliky z Prahy pedložil pe-

tici, kterou podal Ústední sbor spolk majitel dom k po-
slanecké snmovn íšské rady za snížení a náležité od-
stupování dan inžovní, a žádal, aby sjezd eských mst
doporuil petici tuto k podpoe mstským radám a zastu-

pitelstvm. Mstská zastupitelstva nech se obrátí na své

íšské poslance, aby se zasadili o odstranní hlavní píiny
drahoty byt — vysoké dan inžovní.

Dále navrhl, aby z resoluce referenta p. JUDr. Záveského
byl vypuštn druhý odstavec z bodu 3.

Petice Ústedního sboru spolk majitel dom v zemích
koruny eské zní:

Spolky eských majitel dom a jich spolené sdružení
Ústední sbor spolk majitel dom pro zem koruny eské
v Praze" snaží se již mnoho let o spravedlivou, nynjší dob
úmrnou opravu zastaralých zákon a zákonných pedpis o do-
movní dani inžovní. Podobn jednají stejné spolky národ jiných,

sídlících v Pcdlitavsku.

Všechny tyto snahy byly dosud marný.

Letos rozvinulo se ve všech zemích pedlitavských velké, druhdy
povážlivé hnutí širokých vrstev lidových proti drahot všech po-

teb životních. Obydlí náleží ke tem základním nutnostem života

lidu a tudíž i státu, a ježto ceny byt jsou v Pcdlitavsku
vbec vyšší než ve státech jiných a znan zatžují rozpoet
rodin s menším píjmem, smuje hnutí to i proti cenám byt.

Spolky majitel dom byly první, kdož drahotu byt v Pcd-
litavsku vysvtlovali nesmírnou daní inžovní a pirážkovou sou-

stavou pro finance sbor samosprávných, do letoška však marn.
Teprve letošní hnutí protidrahotní ozejmilo i širokým vrstvám
lidovým, že jednou z obou hlavních složek drahoty byt je pí-
lišná da inžovní. Toto poznání — zcela správné, nebo da
inžovní mnohonásobn pevyšuje podstatu i sazby ostatních daní
pímých — pimlo i široké vrstv}^ lidové k vyhlášení požadavku,
by da inžovní byla spravedliv reformována.

Oprávnný požadavek majitel dom, smující k reform
dan inžovní, je tedy nyní doplnn stejným požadavkem širokých
vrstev lidových.

Proto tím podstatnjší je naše žádost: slavná poslanecká
snmovno rady íšské raiž provésti soustavnou, spravedlivou,
moderní dob a duchu moderního zákonodárství vyhovující re-

formu domovní dan inžovní.
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Aby tato reforma byla uskutenna, je dle našeho pesvdení
nezbytn nutno

:

1. aby da inžovní se pedpisovala z istého výtžku nebo
z isté užitkové hodnoty dom, nikoli z hrubého výtžku nebo
z hrubé nájemní hodnoty dom

;

2. aby malé byty byly bu vbec od dan inžovní osvobo-
zeny, neb aby aspo berní sazba pro n byla nižší než pro byty
a místnosti velké

;

3. aby sazby dan inžovní byly postupn snižovány, a to

o pl procenta ron — tak dlouho, až se dospje k sazb 5pro-

centní

;

4. aby novostavby, pestavby a pístavby zstaly od inžovní
dan osvobozeny 12 let, jako dosud;

5. aby amortisaní kvóta, stanovená pro udržování dom, byla
pro všechna místa stanovena stejnou ástkou 30 pro. hrubého
výtžku dom, nepoítaného do základu pro vymení dan in-
žovní

;

6. aby do daového osvobození byly pojaty domovní meliorace
rázu hygienického, obecn prospšného, nebo naízené písluš-
nými úady samosprávnými nebo státními

;

7. aby 12i/2procentní sleva pi dani inžovní, zavedená po
uzákonní osobní dan z píjm, byla zvýšena na 15 pro, jako
je pi dani pozemkové, a aby byla na trvalo zajištna v zákon
gamem

;

8. aby poplatníkm se v zákon samém dostalo plné právní
ochrany.

Tyto požadavky jsou opodstatnny naukami finanní vdy,
potebami státu a sbor samosprávných i nezbytnou péí o soci-

ální povznesení všeho obanstva. Nejsou vysloveny jen ve pro-
spch majitel dom, nýbrž znamenají prospch pro veškeré ob-
anstvo. Tím jsou zdvodnn)' celkov, a tím je také prokázána
oprávnnost naší žádosti o jich splnní náležitým inem zákono-
dárným.

Trvajíce na tchto zásadách, nemžeme vysloviti souhlas s vlád-
ní pedlohou novelly k zákonu o domovních daních, ježto jed-

nak neeší celý soubor dan inžovní, jednak iní hospodásky ne-

odvodnný a ve svých dsledcích osudný rozdíl mezi starými
a novými domy, ponvadž je na újmu financí samosprávných
a protože ztžuje rozvoj mst, zkracujíc daové osvobození novo-
staveb na polovinu.

Pan c. k. vrchní živn. inspektor Ing. Josef Jareš:
Následkem netušeného rozvoje techniky v posledních de-

sítiletích a v záptí s tím pokraující industrialisace mst
i jednotlivých obcí rozvinula se na mnohých místech neoeká-
vaná innost stavební, na níž dotyné obce ani nebyly dobe
pi^ipraveny. Tak stalo se, že stavno bez rozmyslu, bez sy-

stému a staví se, bohužel, ješt dnes, jak toho mžeme od-

strašující pímo píklady vidti, aniž bychom museli cho-
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diti daleko. Vedle chemické továrny, která jest pro své okolí

vždycky sousedem nepíjemným, postaví se velký školní

palác, vedle jiné hmotící továrny celý blok obytných dom
a dsledek toho jest nadmíru neblahý a to jak pro prmysl-,
niky, tak pro jejich sousedy. Poslednjší naíkají na obt-
žování zápachem, hlukem, prachem nebo kouem, a žaloby
jejich u píslušných úad nemají konce. Komise pak, naí-
zené k vyšetení pomr a vydaná naízení v zájmu sou-

sed znepokojují prmysl, který u nás beztoho nemá na r-
žích ustláno — z dvod, které zde nemohu rozebírat — a

ztžují mu jeho situaci asto takovou mrou, že existence

mnohého podniku jest ohrožena a že musí se pesídliti z místa,

kde zakotvil, s velikými hmotnými obmi na místa mén
píhodná, ne-li dokonce i do ciziny. Jest to pro vzdálenj-
šího pozorovatele nkdy až komickým, když soused staví

bezpodmínený požadavek, aby okna a dvée závodu byla

stále uzavena, a pokud možno dvojitá, aby byl chránn ped
nesnesitelným hlukem a naproti tomu dozorí úad pedpi-
suje z dvod hygienických a za úelem ventilace místností

pracovních otvírání oken.

A jakou kížovou cestu jest prodlati takovému majiteli

podniku prmyslového, chce-H provésti jeho rozšíení, pod-
statnou zmnu nebo pístavbu, bez nichž se žádný zdrav za-

ložený a prosperující prmysl neobejde. Co ztráty asu a

výloh je s tím spojeno, nežli taková sporná vc jest ve všech

instancích projednána, jak tžké jest stanovisko rozhodujících

úad, které mají chránit souseda a zárove podporovat pr-
mysl. Není pak divno, když prmyslník vbec bu zdoko-

nalení ane'bo rozšíení svého závodu pustí z mysli, nebo se

radji vysthuje.

A tu nemohu potlaiti trpký stesk, že správy našich obcí

se k tmto pomrm povtšin staví lhostejn, a by mohly
prozíravým upravením zastavovacích plán pedem všem tm
sousedským bojm a nepátelstvím, všem tm hmotným ško-

dám jedné i druhé strany velmi dobe vyvarovati. Jsou-li

ásti msta, nebo pozemk, k zastavení urených, již svou

polohou pímo pedureny k tomu, aby se staly tvrtí to-

vární, nech se tedy k tomu úeli vnují, a nestaví se tam
bez ladu a skladu školy nebo obytné paláce v tsném sou-

sedství továren, které svou výrobou by rušily klid soused,
nebo je výpary, prachem, nebo kouem obtžovaly.
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Já jsem zde pouze hostem a nemám tedy práva v tomto
ctném shromáždní podávati urité návrhy nebo resoluce.

Ale to velé pání dovoluji si vysloviti, aby pro pípadné
doplnní návrh zde podaných vzat byl zetel na vylíené
mnou. pomry z praktického života vzaté, a bylo obcím d-
tkliv doporueno, aby sdlaly pro rozšíení svých obvod
ádné zastavovací plány, pri nichž by bylo pamatováno na

osídlení prmyslu a jeho rozvoj, který by z dvod sou-

sedských nebyl mu na závadu a aby zabránily tak mnohým
bojm mezi vlastním svým obyvatelstvem.

A ješt v jednom smru ratež mne, velectní pánové,
dovoliti nkolik poznámek. Pi netušeném vzrstu našich mst
a pi stálém pílivu obyvatelstva venkovského nejsou poteby
bydlení vždy uspdícojivou mrou ufi:ojeny. Dkazem Toho

jest jednání naše samo, dkazem toho jsou mnohé poiny
vládní, poiny zemí, obcí i soukromých spoleností, aby nouzi

o byty bylo eleno, aby hygienická stránka bydlení, zejména
širokých vrstev lidových a lidu dlnického byla zlepšena.

Žádné prozíravé správ obce nemže býti lhostejno, jak ten

stálý píliv obyvatelstva se o své osídlení postará, zvlášt

nemže jí býti lhostejno, jak hygienická stránka bydlení jest

obstarána; vždy veejné zdravotnictví jest do jejích rukou
vloženo. Žádné prozíravé správ obce nemže býti lhostejno,

zda-li ubytování tohoto pílivu obyvatelstva ponechá se krátko-

zrakým zájmm spekulace soukromé, nebo zda-li si obec
sama na toto ubytování rozhodující vliv pojistí.

Z výsledk jednání našich stavebních družstev bytových,

jejichž sjezd práv vera byl ukonen, seznali jsme, jakým
zpsobem na podklad svépomocném široké naše vrstvy ne-

majetné starají se o své ubytování, jakým zpsobem staví

a projektují domky rodinné a domy nájemné, a mohu tedv

jen ku zprávám o tomto sjezdu odkázati. Avšak, velectní

pánové, pi veškerém tom, nkdy dost svízelném podnikání,

v nejmenší míe postaráno jest o dlnictvo svobodné, které

se na nm ani úastniti nemže a odkázáno jest na hledání

si byt ve vtších mstech co tak zvaní noclehái. Dlnictvo
to jest na tom zdravotn nejhe. Kdo ml píležitost shléd-

nout, jaké díry tito noclehái asto obývají, jaká paeništ
nemocí a epidemií nkdy ve stedu hust obydlené ásti

msta stávají, kdo vidl, jak zhusta do takového brlohu ješt
teplého, pojmenovaného lžkem, z nhož byl práv jeden
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moclehá vstal, lehne si druhý, z noní šichty picházející,

ten se podiví, že takové pomry jsou možný.
Odpomoci by se jim dalo zízením byt pro dlníky svo-

bodné, jichž stavby rovnž požívají výhod zákona o T)y-

tovém fondu státním. Takové stavby stávají i v jiných velkých

mstech a ukazuji v tom ohledu zvlášt na Víde, kde se

ukázalo, že takový obytný dm, vším pohodlím zaízený,

nejen svému úelu pln vyhovuje a jest stále obsazen nko-
lika sty svobodných dlník, jimž poskytnut jest zde levný

byt, ale on ani po stránce finanní nevyžaduje žádných obtí,

nebo se všecky výlohy vybíráním poplatk na nocleh úpln
kryjí.

Vznáším tudíž upímný appel na naše obecní správy

vtších mst, na prvém míst na naše král. hlav. msto Prahu,

aby takové stavby k ubytování svobodných dlník, k nimž
bych i un poítal, co možná podporovaly.

Pan Jaroslav Martinovský, mstský radní v Blat-

né, navrhl a strun odvodnil resoluci

:

„Dozor státu, pedepsaný pi stavbách dom dlnických
a dom rodinných, djž se na náklad státu."

Pan JUDr. Václav Fittera, mst. radní z Chrudim,
poukazuje k vadám zákona o dlnických bytech z roku 1902

a obtížích, spojených s vymáháním výhod jím poskytova-

ných. Obojí má za následek, že se interessenti asto radji

výhod tch vzdávají, než aby obtížnou cestu k jich dobytí

nastupovali.

eník uvádí, že Chrudimská spoitelna pispla ku zmír-

nní nouze o dlnické byty v Chrudimi tím, že již v roce

1898 vnovala se schválením ministerstva vnitra bezúron
ást svého reservního fondu v obnosu 40.000 K tím zpsobem,
že za peníze ty stavla dlnické domky, které vždy co nej-

díve prodala za výrobní cenu dlníkm, aby za stržený peníz

opt nové domky postavila. Kupující složili 25ob kupní ceny

a 75o/o se jim ponechalo na domku jako hypothení zápjka
na úrok o nco mírnjší, než obvyklý. Takto béhem n-
kolika rok byly opateny byty pro 82 rodin.

Za tuto innost dostalo s>e Chrudimské spoiteln uznání

i c. k. místodržitelství.

Jako prozatímní prostedek pro rychlé zmírnní nejna-

léhavjší nouze bytové do té doby, než projednávané zde
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návrhy k praktickému výsledku dojdou, by se tento zpsob
doporuoval i u jiných mst a mohla by dotyná zastupitel-

stva obecní v tom smru svým spoitelnám potebný popud
k tomu dáti.

Pan JUDr. Jan Machá z Kamenice n. L. má za

to, že význam státního fondu bytového nesmí se peceo-
vati. Obec nemže voln nakládati s kapitálem ze státního

fondu bytového, kdežto vypjí-li si peníze od spoitelny na
amortisaci, mže s nimi voln disponovati.

Dále doporuoval k pijetí resoluci

:

„Budiž domáháno se ustanovení zákonného, že vlastník

nezastaveného pozemku povinen jest postoupiti své vlast-

nictví k nmu, usnese-h se obec. zastupitelstvo na tom, že

v jistém smru msto rozšiováno býti má; totéž platiti má,
i když staveb, družstvo se usnese stavti v jisté rozloze

msta."
Pan sekretá zem. výboru markrabství moravského JUDr.

Ladislav Janík informoval zástupce eských mst o by-
tových pomrech na Morav, zejména v Brn, kde bytové
pomry nejsou lepší nežli v Cechách.

Pan JUDr. Lad. P a v 1 o u s e k, starosta v Kralupech,

poukázal k tomu, že dosavadní akce vládní, smující k ná-

prav bytových pomr, nemže býti pronikavá. Výhoda zá-

kona o státním fondu bytovém záleží v tom, že na druhou
hypotheku možno obdržeti levnjší peníze od ústav, které

jinak pjují peníze jen na sirotí jistotu. A ješt naízení
vládní, jež mají napomáhati k odstranní kalamity bytové,

se vykládají restriktivn. Naízení ministerstva vnitra ohledn
úrazových pojišoven dlnických, o nmž se zmínil p. okresní

hejtman Pacák, se vykládá na p. tak, že na první hypo-

theku nesmjí pjovati, a jest v zájmu vci, aby úrazové

pojišovny pjovaly i na první hypotheku.

Hlavní píinu drahoty byt ve mstech vidí v tom, že

majitelé pozemk nezastavných jsou neoblomní k zastavní

pozemk. Tomuto zlu dalo by se odpomoci zavedením dan
z pírstku hodnoty.

Po té navrhl tuto resoluci

:

„Veškeré obce se vyzývají, by všechny své stížnosti

v píin provedení zákon stavebních, jakož i zákon o úle-

vách finanních pro novostavby i fondu bytovém oznamo-
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valy stálému výboru Svazu eských mst, by ten o nich jed-

nati a pípadné další návrhy uiniti mohl. Výboru témuž se

ukládá nespustiti se zetele otázku zdanní pozemk staveb-

ních daní z pírstku a spojiti s tím otázku expropriace po-

zemk stavebních."

Tajemník Ústedí starostenských sbor ve Slezsku, pan

JUDr. Ant. Beský z Polské Ostravy uvedl, že také ve

Slezsku je veliká nouze bytová. Srovnává se s riazorem zde

projeveným, že obcím musí býti piznáno právo na expro-

priaci pozemk, na které se obec má šíiti. Bez povolení

tohoto oprávnní obcím nemohla by se mnohá msta ve

Slezsku vbec rozvíjeti. Pimlouvá se proto, aby stálý výbor

eských mst uvažoval o tom, jak by se takováto nutná

expropriace pozemk dala provádti.

Ve Slezsku je také ješt jiná dležitá otázka. Dlnictvo,

zamstnané v závodech ve vtších mstech, sthuje se do
blízkých obcí, kterým tím vznikají veliká vydání, zejména
na školství. Továrny však nepispívají niím na tyto veliké

náklady a mlo by se proto dle jeho náhledu i v tomto pí-
pad uvažovati o form, jak by takovéto továrny mohly býti

pidrženy k njakým píspvkm.
Pan arch. V. V. Chytrý z Bubene dokazoval nutnost,

aby každá obec mla správný regulaní plán. Bez nho by
nebylo možno provádti expropiaci pozemk, potebných
k rozšíení obce, ježto by tu nebyl náležitý podklad pro

ocenní pozemk.
Pan editel JUDr. Jan L o š á k je proti dani z pí-

rstku hodnoty. Po stránce finanní se stanoviska obcí nelze

ovšem proti ní nieho namítati, avšak jest pesvden, že

by nevedla ku zlevnní nájemného, naopak by pispla ku
zdražení pozemk stavebních a tudíž i ku zvýšení nájemného.

Pan Dr. Rus z Roudnice uvedl, že stížností na zákon
o dlnických domech z r. 1902 by nebylo, kdyby tento zákon

byl pojat do zákona o státním fondu bytovém. Mohla by se

nyní státi náprava tím zpsobem, že by zákon z r. 1910

byl doplnn nkolika paragrafy, jež by jej pizpsobily k zá-

konu z r. 1902 a dále o paragrafu, že prb stavby dle to-

hoto zákona se piznává právo vyvlastovací dle § 365.

obanského zákona.

Pan PhDr. Jos. Truhliá, námstek starosty rrista

Zižkova, uznává, že obce mohou zasáhnouti úeln do by-
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tové otázky samostatným podnikáním ; úeln proto, ponvadž
dána by tím byla záruka, že stavby podnikají se pro vše-
obecné blaho a nikoliv jen pro dobro uritých tíd ob-
anstva. Pi tom však pedpokládá, že obce podniknou také

ješt jiné kroky k odstranní drahoty byt a to pedevším
drazné kroky o vydatné a všeobecné snížení dan
inžovní.

Snížením takovým bylo by drahot byt rázem odpomo-
ženo, ponvadž by vyvolána byla i soukromá innost sta-

vební, takže by zajisté nabídka pi nejmenším odpovídala
poptávce. Stalo se heslem, že daovými úlevami, poskytnu-
tými stavebním družstvm, domžeme se levnjších byt —
u starých budov to podivuhodným zpsobem nemá platiti.

Pro ?

Teprve všeobecným snížením dan inžovní stalo by se

poplatnictvo starých mstských tvrtí tak soboentním, že by
mohlo snésti nová bemiena, 'která by mu po'dnikáním tím

beze sporu vzrostla.

Každý, komu opravdu na zlevnní byt záleží, musí
uznati, že docíliti toho možno jest jen vydatným snížením
dan inžovní u všech budov a mimo to, kde toho teba,
i podnikáním obecním za pípadné pomoci bytového fondu.

Proto navrhuje dodatek k r e s o 1 u n í m u n'á v r h u

p. prof. Dra Horáka:
,,Obce mají za tím úelem, kde toho teba, podnikati

stavby dom s levnými a zdravými byty po píp. za pomoci
fondu bytového a zárove podniknouti všechny možné kroky
k docílení všeobecného a vydatného snížení dan inžovní
u všech stávajících budov."

Paji Kli kar, starosta z Hronova, vítal, že bude žádáno
o snížení dan inžovní, jež zavinuje v první ad drahotu

bytu, jakož i za odstupování dan inžovní.

Pedseda p. JUDr. P o d 1 i p n ý prohlásil po té rozpravu

za skonenu.

Pan prof. Dr. Cyrill Horáek vyžádal si poznámku
k resoluci p. PhDra Jos. Truhláe. Uznává, že inžovní da
je nepomrn vysoká a mohlo by její snížení vésti k zmír-

nní drahoty byt. Avšak mže s jistotou íci, že snížení

inží by zstalo daleko za snížením dan. Máme podobné
zkušenosti z poslední doby: zemská dávka pivní se nevy-
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bírá, avšak pivo není o nic levnjší. Pokud se týe dan
z pírstku hodnoty, uznává ji za spravedlivou, ale nebude
se jí nikterak ešiti otázka bytová. Majitel pozemku, který

ji musil zaplatiti, pesune ji na kupce pozemku, a tak tato

da bude pispívati ku zdražení byt.
Po té jednohlasn schválena resoluce p. prof. JUDra

Cyrilla Horáka i s dodatkem, navrženým p. PhDrem Jos.

Truhláem.

Pedseda p. JUDr. Jan Podlipný poukázal k tomu,
že k resoluci, pednesené referentem p. JUDr. Záveským
byla podána celá ada návrh, z nichž návrh p. JUC. Židli-

ckého na vypuštní odst. druhého z bodu 3. resoluce p.

sekretáe JUDr. Záveského nedošel souhlasu referentova.

Naproti tomu referent vyslovil souhlas s návrhem p. Jar. Mar-
tinovského, s návrhem eského zemského spolku pro reformu
bytovou, aby obce, pokud samy nemohou na sebe vzíti úkol

eHti nouzi bytové, dávaly popud k založení stavebních druž-

stev, jakož i s návrhem p. mst. radního Jos. Šeyda. Vzhle-

dem k celé ad podaných návrh dotázal se p. pedseda
p. JUDr. Záveského, choe-li se uchopiti slova.

Referent p. JUDr. Maxmilián Záveský uvedl, že

se musí ohraditi proti návrhu p. JUC. Židlického, aby sjezd

se stavl na úzkoprsé stanovisko, že osvobození od berních

pirážek má se odpírati stavbám pro malé lidi jedin proto,

že nejsou práv dlníky. Musí vysloviti také své potšení,

že jednáno bylo též o dležité otázce expropriace pozemk
ku zmírnní tísn bytové. Podotýká k tomu toliko, že návrh

zákona exproprianího byl již podán v íšské rad.

Pan pedseda JUDr. Jan Podlipný sdUl, že ve

smyslu jednacího ádu sjezdového dlužno odkázati ást re-

soluce p. JUDr. Záveského, proti níž se vyslovil p. JUC.
Židliky, k novému projednání subkomitétu.

Na to dal p. pedseda hlasovati o zbývající ásti reso-

luce referenta p. JUDra Záveského, jež jednohlasn schválena.

Také schválen dodatek p. m. r. "J. Šeyda, návrh p. Jos. Mar-
tinovského a návrh eského zemského spolku pro re*ormu

bytovou.

Po provedeném hlasování uvedl pan ped&eda, že byla

podána ješt celá ada vážných podnt a resoluci, jako

p. Dra Pavlouska, p. JUDra J. Macháe, Ústedního sboru
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spolk majitel dom, p. JUDra V. Fittery a p. vrchního

živnostenského inspektora Jareše. Pedpokládaje souhlas shro-

máždní, odkazuje je k projednání sekci finann právní.

Téže sekci odkazuje se také odst. 3. resoluce p. Dra Zá-

veského, který po dohod s p. JUC. K. Židlickým navrhuje

se v tomto znní:

„Pro vrstvy maloživnostenské a maloúednické lze se

nadíti zlepšení pomr bytových jen tenkráte, bude-li pro

ínalé byty a malé dílny piznáno rovnž 241eté osvobození

ode všech daní a polovice pirážek dle zák. o bytech dl-
nických z roku 1902 pak sleva kolk a poplatk ze všech

listin.

Do té doby, než zákon takový bude vydán, mohou
obce podporovati stavbu malých byt zejména tím, že stavby

ty na uritou adu let aspo ásten od obecních pirážek
osvobodí."

Podání eského zemského spolku pro reformu bytovou,

aby obec Pražská podporovala ustavení ,,Kuratoria ku zlepšení

bytových pomr v Praze a lokolí", bude postoupeno praesidiu

rády král. hlav. msta Prahy k dalšímu ízení.

Pan architekt Vladimír Zákrejs prohlásil, že vítá

návrh p. JUDra Lošáka na projednání otázky stavebních

okruh a žádal zejména, aby po projednání vci v sekd
finann-právní byla otázka tato též pikázána sekci tech-

nicko-zdravotní.

K resoluci p. architekta VI. Zákrejse nebyly navrženy

žádné dodatky, proež byla resoluce ta beze zmny jedno-

hlasn schválena.

Na to zakonil p. pedseda JUDr. Jan Podlipný
schzi, konstatoval velmi potšitelný prbh jednání a vzdal

pednášejícím i všem, kdož se jednání súastnili, díky.

D D D
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SEKCE TECHNICKO-ZDRAVOTNÍ.

D D D





v PONDLÍ DNE 16. ÍJNA.

Schzi zahajuje po 10. hod. dopol. pedseda sekce íech-

nicko-zdravotní p. Ing. František Zvina:

Velevážení pánové!

Znané úastenství vaše svdí o zájmu, s jakým naše

samosprávné korporace sledují naši innost a vnují otázkám
technicko-zdravotním plnou pozornost, kterou také otázky

tyto zasluhují.

Dnešní jednání jest druhým veejným vystoupením sekce

naší. Prvé se stalo na sjezdu klatovském, který byl tém celý

vnován naší práci, která pod titulem : Oprava mst po stránce

estetické, technické a zdravotní, probrala adu oTázek, s touto

úpravou souvisících. Neobyejný zájem, jakému se tšily na

zmínném sjezdu referáty naše, velmi živé úastenství pp.
posIuchaLi a ilé debaty tam ve'dené, konen i mnohé návrhy
a pání tam vyslovená pesvdily nás o tom, že innost naše

dobré ovoce ponese, a dodaly nám nové chuti ku práci,

která posud jen na dobrovolnou ochotu pán len jest od-

kázána. V dob mezi sjezdem klatovským a dnešním uply-

nulé, použila mnohá msta a veejné korporace nabídnuté

pomocné ruky, naše sekce zodpovdla rzné dotazy a do-

dala celou adu dobrozdání, nkdy i dosti obsáhlých, písem-

ných, grafických i ústních v otázkách regulaních, kanali-

saních, vodárenských, zizování elektráren, novostaveb, hbi-
tov a j.

Dnešní jednání jest z ásti rozvedení themat klatovského

sjezdu o ištní mst a odpadních vod, i ešení otázek regu-

laních, komunikaních a stavebních, v problému bytovém,
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v druhé své ásti pak jest doplnním, kteréž si sjezd kla-

tovský vyžádal o otázkách osvtlovacích mst plynem a

elektinou, o zizování plynáren a elektráren.

Pipomínám dodatkem, že sekce naše uspoádala v nové
radniní budov zvláštní výstavu, ve které jest bohatá
kolekce velmi zajímavých a ke srovnání se dnešním stavem
vybízejících pohled na eská msta ze sbírky pana konser-

vátora J. Heraina, lena na^šeho, dále jsou tam vysta-

veny plány, fotografie, motory, diagramy a "jiné pedmty,
doplující referáty pp. inž. R. Žižky o ištní vod a inž.

Viléma Macháka o mstských elektrárnách. Doporuuji vele
studium tchto sbírek.

Udluji slovo p. Ing. Rudolfu Baštoví, vrchnímu
inženýru a správci plynáren král. hlav. msta Prahy k refe-

rátu „O významu mstských plynáren*'.

126



ING. RUDOLF BAŠTA, vrchní inž. a správce
PLYNÁRNY KRÁL. HLAVNÍHO MSTA PRAHY:

O VÝZNAMU MSTSKÝCH PLYNÁREN.

Netušený nikdy rozvoj prmyslu v druhé polovici XIX.
století musil pirozen míti vliv i na vzrst mst a jich'

oby^vatelstva, zpsobiv i znaný pevrat v dosavadním zp-
sobu života. Zavedením výroby tovární nastala poteba pro-

dloužiti dobu pracovní až do hodin veerních, ano i zavésti

práci noní. Pouliní život následkem ilejšího obchodu stal

se živjším, hlavn v dob veerní, na kteroužto dobu>

nejvtší frekvence v ulicích se pesunula. K osvtlení ulic

a hlavn kižovatek nestailo více sporé osvtlení lampami
olejovými, ale nutn bylo teba jeho zlepšení pro bez-

penost chodc, povoz a rzných prostedk dopravních.

Nemohl než s jásotem uvítán býti vynález osvtlení
plynového, jež pi pohodlné obsluze lamp dávalo svtlo
mnohokráte intensivnjší, než dosavadní druhy lamp ole-

jových. Vžijeme-li se v tu dobu, pochopíme snadno s ja-

kým zájmem byla ctna zpráva denníku ,,Vossische Zei-

tung" ze dne 21. záí 1826 tohoto znní:
,,V Berlín, dne 20. záí. Vera veer bylo vidti poprvé

nejkrásnjší tídu hlavního msta, jež nám jest zárove nej-

píjemnjší procházkou, tídu Pod Lipami, v nejjasnjším'

lesku plynového osvtlení. Velké množství zvdavc bylc^

divadlem tím pilákáno a každý z nich zdál se býti pe-
kvapen, ponvadž jsme tídu Pod Lipami ani pi skvlém
osvtlení slavnostním nikdy jasnjší nevidli. Né nuznými
plaménky, ale proudy z šíí dlan vytryskuje oslující svtlo
tak isté, že možno ve vzdálenosti 20^25 krok od svítilen

psaní dobe peísti. Nkolik soukromých dom užilo již

osvtlení plynem. Ped ^,Hotelem De Róme" postaveny dva

sloupy s jasnými pochodnmi a ped Beiermannovou ,,Ka-
várnou Royal" visí plamen jako na majáku, takže nemožno
pístavu míinouti. V brzce budou i ostatní hlavní tídy
týmž zpsobem osvtleny a Berlín, jenž pro pívtivý do-
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jem jakým za dne psobí, povstným jest, pekvapí pí-
je|mn cizince i za noci/*

Ovšem; že svtlo samo musiio si vybojovati pracn
oprávnní své existence s úzkostlivým reakcionástvím, jež

všemi jprostedky pracovalo proti rozšíení svtla toho a

zajisté vzbudí dnes útrpný úsmv lánek, jenž vážn mínn,
v denníku „Kólnische Zeitung" dne 28. bezna 1819 jako,

protest proti ulinímu osvtlení v tomto znní byl uveejnn:
,,Veškeré veejné osvtlení ulic nutno zavrhnouti:

1. Z dvod theologických, ježto jeví se býti útokem na

poádek boží. Dle toho jest noc urena pro temnotu,
jež obasn jen msíním svtlem jest perušena. Proti

tomu nesmíme se stavti, svta bh urovati, noc v den
pevraceti.

2. Z dvod právních, ježto náklad na osvtlení to má
býti hrazen výnosem nepímých daní. Pro má ten, neb
onen platiti na zaízení, jež mu jest lhostejno, nepi-
nášejíc mu užitku, nebo ho snad konen v mnohých
výkonech rušíc.

3. Z dvod zdravotních : Výpary oleje a plynu psobí
škodliv na zdraví osob tlesn a nervov slabých a jsou

píinou mnohých chorob. Osvtlení uiiní, iníc lidem

noní pobyt na ulicích snazší a pohodlnjší, zpsobuje
jim rýmu, kašel a nastuzení.

4. Z dvod filosofických: Mravnost, následkem veeje
nho osvtlení poklesne. Umlé svtlo zaplaší v du-

ších hrzu temnoty, jež slabší lidi mnohého híchu vzdá-

lí. Toto svtlo umožuje pijáku, aby až do noci po
výepech se povaloval a upoutává zamilované párky.

5. Z dvod policejních: Plaší kon a povzbuzuje zlodje.

6. Z dvod národohospodáských: Za svítivo olej a uhlí

platí se ron znané obnosy do ciziny, ímž se národní

bohatství ochuzuje.

7. Z dvod národních: Veejné slavnosti mají za úel
povzbuzovati národní uvdomní. Slavnostní osvtlení ho-

dí se k tomu výborn.
Tento dojem se však seslabí, bude-li celononí stá-

lou quasi-illuminací otupen."

Ku konci dochází pisatel k náhledu, že: ,,Plynové

osvtlení mlo by pouze tu výhodu, že udílením tolika

koncessí ruinovaný živnostník v noci na žebrotu lépe vidl."
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Posudky tyto ovšem zdravý prmysl plynárenský na

postupu zastaviti nemohly a výhody osvtlení plynovéhq
byly tak znané, že pesvdily konen i odprce osvt-
lení toho, naež bylo pro osvtlení mst zavádno všeobecn.

Ovšem že pepychu osvtlení plynem mohla si dopáti
z poátku pouze msta veliká a bohatá, a ostatní mstaj
mohla je teprve po svém zmohutnní a upevnní svého
prmyslu následovati. Bylo to hlavn Nmecko, jež po
vítzných! válkách roku 1866 a 1871 hospodásky i prmy-
sln neobyejn zmohutnvší, pro msta svá plynové osvt-
lení zizovalo.

První msto, jež , pokud nám známo plynem bylo osvt-
leno, bylo v roce 1806 Baltimore. Po nm následovala msta:
1814 Londýn, 1817 Philadelphia, Glasgov, 1820 Paíž, 1822

Boston, 1823 New York; 1824 Manchester, 1825 Hanover
1826 Berlín, Birmingham, 1828 Drážany, ' Frankfurt, 1833

Víde, 1837 Elberfeld, 1838 Cáchy, Lipsko, 1840 Wesel,
1841 Kolín n. R., 1842 Trier, 1844 Deutz, 1845 Bad^en,

Stuttgart, Barmen, Colmar, 1846 Hamburk, Karlsruhe, Frei-

berg, Brno, 1847 Vratislav, Praha, Coblenz, Norimberk, Of-
feínbach, Wiesbaden, 1848 Augsburk, Šttin, 1850 Kassel,

Freiberg, Mnichov, Hanava. 1864 Olomouc.

Boulivá léta revoluní, pak válená doba let 50. a 60.

nebyla samozejm ani plynárenskému prmyslu píznivai

a teprve v létech 70tých poala se msta opt zotavovati

a plynové osvtlení u vtší míe zavádti.

V Rakousku, hlavn pak v echách nebylo mimo n-
kolik hlavních mst plynového osvtlení až do let šedesát

tých. V létech tch nastal teprve znatelný ruch ve stavb
plynáren a dle statistických dat Schillingových z roku
1877 známo bylo plynárenských závod veejných i sou-

kromých.

V echách, Morav a Slezsku 83

Uhrách 13

ostatním Rakousku 64

Itali! . . . 14

Rusku 32

Švýcarsku 100

Nmecku 990

tvrtý sjezd eských mst. 129



v roce 1885 známo bylo již celkem 1700 plynáren,

v roce 1910 napoteno pak:

V samotném Nmecku 1506 plynáren s roní výrobou
plynu 1,,866, 333.000 m^, v Rakousku 211 plynáren s roní
výrobou 303,684.000m3.

V Cechách byla to vtšinou severní nmecká msta,
která v první ad plynárny pro potebu svých závodi
a veejné osvtlení ulic bu sama zídila, nebo veejné
osvtlení soukromými plynárnami obstarati dávala. Mimo
to zizovány plynárenské závody soukromé o pekot v to-

várnách strojních, prádelnách, cukrovarech, papírnách, tkal-

covnách, chemických továrnách, trestnicích, ústaveh ošeto-
vacích, ano i sídlech šlechtických. Teprve ádná úprava
silnic a zbudiování drah umožnilo snazší dopravu uhlí db
vnit zem a tím i stavbu dalších plynáren.

Zavedení osvtlování petrolejem zdrželo na as vzrst
dalších závod plynárenských, bylo ale zdravým popudem,
ku zdbikonalení plynového osvtlení a uvdomní si po-

teby vtší intensity svtla.

He bylo plynárenským závodm, když v as vý-

stavy Paíšské r. 1878 rozlétly se svtem zprávy o elek-

trických lampách Jablochkových a jich ohromných zdro-

jích) (Svtla, jež s reklamou pímo americkou rozšíeny byv-

še, zpsobily v celém svt vzrušení opravdu horené. Sám
geniální Edison dal se krátce na to po vynalezení své žá-

rovky elektrické úspchy svtla elektrického svésti k tomu,
že v roce 1878 do asopisu ,,New York Sun" napsal tento

posudek:
,,
Jakmile sezná se nádhera a láce mého osvtlení

elektrického, bezpochyby v nkolika týdnech a to jakmile;

si svj vynález dám patentovati, piblíží se plynové osvt-
lení svému konci." Skutenost velikému geniu nedala za

pravdu, nový druh osvtlení ukázal jen novou cestu, kterou

osvtlení plynové bráti se mlo k vyšším metám svým.
Díve ješt, než mohlo se svtlo elektrické v praxi

osvditi, následoval epochálnímu vynálezu elektrického svt-
la nemén epochální vynález Auerova plynového svtla žá-

rového, j ež poskytovalo zdroje svtelné daleko intensivnjšf

a levnjší všech dosavadních lamp. Rozumí se, že musil

mezi obma druhy osvtlení nastati zápas, jenž z obou
stran veden byl s napjetím všech sil. Závody plynárensky

vidouce se v celé své existenci ohroženy, musily vynaložiti

všechlen uím svj, aby docílily pi plynu effekt svtla elek-
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trického, závody elektrické všemi silami musily pracovati

o zlevnní svého osvtlení novými konstrukcemi lamp. Ply-

nárny/ na jedné stran docílily stlaeným plynem inten-

sity obloukových lamp elektrických a automatickými roz-

žehadly umožnily pohodlné jich rozsvcení, na druhé stran
pak zavedením hoák úsporných 16 až SOsvíkových ome-
zily zbytené plýtvání svtlem a tudíž i plynem, napodb-
bivše mimo to effekt elektrických žárovek novými plynovými
hoáky invertními.

Se strany fanatických apoštol rzných firem elektrá-

re;nských, které zizovány byly v míe neodpovídající sku-

tené poteb, nešeteno nieho, ím by zavedení svtla
elektrického na úkor svtla plynového mohlo býti podporo-
váno. Poukazováno na nebezpeí užívání plynu, jeho hy-

gienické závady, veliký náklad zaizovací, oproti emuž
svtlo elektrické jevilo se ideálním svtlem budoucnosti,

Neštítno se ani tch prostedk, že proti nenávidnému
soupei volána ku pomoci až i — policie.

Bylo nutno, aby ústy autoritativními ádní tomu po-

ložena byla mez a aby na základ provedených zkoušek
docíleno bylo jasného pehledu nynjšího stavu techniky

osvtlovací.

Na sjezdu nmeckého spolku pro veejné zdravotni-

ctví v roce 18Q9 v Norimberce vytknuty byly prof. Eris-

mannem požadavky, jimž umlé osvtlené s hygienického

stanoviska má vyhovovati. Ty jsou:

1. Svtlo má býti co možno v nadbytku a dobe roz-

dleno.
2. Teplota a složení vzduchu nemá se jím valn m-

niti.

3. Tepelných paprsk svtla má býti co nejmén.
4. Svtlo nemá oí ani drážditi, ani unavovati.

5. Osvtlení nemá býti spojeno s nebezpeím zdraví a

života.

6. Má pi co možno nejvtších výhodách hygienických

býti pokud možno levné.

Bavorské ministerstvo vnitra, záležitostí školních a du-

chiovních, aby nabylo auatoritativního dbbrozdání o teh^

'dejšíim> xstavu osvtlovací techniky, vyzvalo r. 1900 král.

generál, lékae Dra. K. Seggela v Mnichov, aby vyslovil

se odborn o porovnání svtla plynového s elektrickým k úe-
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lm osvtlení ústav vyuovacích a vychovávacích. Jeho
dobrozdání, doplnné praktickými pokusy professora hygieny
ve Št. Hradci Dra Prausnitze, hygienika pro. Erismanna,
Vídeského stavebního rady Buschka a Burgersteina pe-
dáno medicínské fakult král. Mnichovské university, která

pipojivši k nmu další posudky professorem Drem. O.

Eversbuschem tlumoené, vydala konený spolený posu-

dek tohoto asi znní:

,,Co do hygieny vyžaduje se od umlého osvtlení:

1. Pokažení vzduchu, odejmutím kyslíku a naplnním je-

ho produkty shoení a úplného, a neúplného, má býi'

co nejmenší.

2. Umlým osvtlením nemá se zvýšiti podstatn teplota

vzduchu v místnosti a to ani horkými splodinami ho-

ení, ani vodními parami.

3. Vyzaování tepla (ultraervené paprsky) má býti co

nejmenší, plameny pak o velkém lesku anebo peva-
hou ultrafialové paprsky chemické obsahující a tím

oko oslepující mají co možno ze zorného pole se od-

straniti.

4. Cukání nebo stídavé zmény jasnosti svtla nemají
se vyskytovati a pramen svtla má vbec býti stálé in-

tensity.

5. Mimo dostatené osvtlení pracovní plochy má i okolní

prostor býti dobe bez kontrast osvtlen a hlavn má
ádným rozdlením svtla zamezeno býti tvoení se ru-

šivých stín. Zaízení a udržování osvtlení má býti

pak co možno levné.

Poadí, v nmž se pi dnešním stavu umlého osvtlo-
lování jednotlivé jeho druhy odporuují, jest následující:

1. Žárové osvtlení plynové nepímé a to:

a) smíšen nepímé s kuželovitými mlénými zmírova-
cími skly v místnostech, jež mají nejmén 3.00 m výšky.

b) ist nepímé s kovovými reflektory v místnostech,

jež nejsou vyšší než 4 00 m.

2. Obloukové svtlo elektrické (lampy musí vždy býti opa-

teny ochrannými bánmi) jako nepímé osvtlení s ko-

vovými reflektory nebo novými Schuckertovými lampami
obloukovými. Tento druh osvtlení dává nejintensivnjší,

dennímu svtlu nejvíce se podobající svtlo a postu-
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puje na místo první, možno-li pipojiti lampy na silnou

centrálu s proudem stídavým, aby se cukání zamezilo.

V místnostech, pes 5 — m vysokých nutno dáti

obloukovému svtlu elektrickému pednost ped plyno-

vým svtlem žárovým. Obloukové svtlo elektrické vy-

žadluje však velice pozornou obsluhu.

3. Žárové osvtlení plynové pímé se zmírovacími skly

nebo stínidly pro místnosti jen obas užívané, pi men-
ším potu žák, nebo kreslí-li se dle sádrových model.

4. Žárové osvtlení elektrické pímé pro místnosti jak

v pol. 3. uvedeno, nemá však výhod žárového svtla
plynového, dennímu svtlu mén se blížíc a vtší sála-

. vost tepla majíc. Hlavn však, že jest znan dražší než

plynové svtlo žárové, ano i elektrické obloukové. Na-
proti tomu nezvyšuje teplotu vzduchu, nekazí vzduchu
a vyžaduje menší obsluhy.

Ob první výhody má i obloukové svtlo elektri-

cké oproti plynovému. Toto vyžaduje tudíž astjší v-
trání místností."

Ježto uveejnním tohoto posudku vyvolána byla delší

polemika jdoucí až do smšnosti, mimo to pak vytýkáno
bylo, že pi zkouškách nebyla dostaten vyznaena hy-

gienická stránka obou druh osvtlení a že nebylo užito

ku porovnání osvtlení plynového plynem stlaeným, se-

stavena byla k vyzvání spolku plynárenských technik nai

sjejzdu v roce 1903. v Curychu konaném zvláštní ko-
misse, která se mla zabývati pesnými pokusy s osvltením
sál uebních jak plynem tak elektinou a podati pak na
základ nabytých zkušeností urité dobrozdání, pokud se

týe porovnání osvtlení plynem a elektinou. Komisse vo-

lena byla tak, aby již jménem svých len poskytovala zá-

ruku naprosté nestrannosti. Súastnili se jí:

Dr. O. Eversbusch, professor král. university, pednosta
oní kliniky v Mnichov,.

Dvorní rada Dr. M. Gruber, professor král. university

a pednosta hygienického ústavu v Mnichov.
Dipl. Ing. H. Recknagel, inženýr pro zaizování to-

pící a vtrací v Mnichov.
Dr. E. Seggel, generální léka v Mnichov.
Dr. E. Voit, professor elektrotechniky na polytechnice

v Mnichov.
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H. Ries, editel plynáren v Mnichov.
Dr. E. Schilling, civil, inženýr v Mnichov. Mimo n

súastnili se prací komisse:
Arzberger, vrchní inženýr mst. plynáren v Mnichov.
Dr. Schneider, oní léka v Mnichov.
Spitta, inženýr mst. plynáren v Mnichov.
Utzinger, vrchní inženýr závod Siemens-Schuckert v

Charlottenburce.

A. Glaser, assistent hygien, ústavu v Mnichov.
Dr. Mijairi z Tokia.

Pokusy provedeny byly jednak v posluchárn zkušeb-
ního ústavu lesního, jednak v kreslíme vysoké školy tech-

nické v Mnichov a elily k tomu, aby podaly jasný

obraz výhod i vad obou druh osvtlení.

Pedmty osvtlovací voleny tak, že pi zkouškách jed-

notlivých' druh osvtlení, dalo se docíliti stejné jasnosti

a to na pracovních stolech zkušebního ústavu 25 Lux*)
na stolech kreslírny 80 Lux. Pokusy mly stanoviti výhody
s,vtla zcela rozptýleného, pi emž vrháno bylo svtlo lamp
kovovými reflektory na strop a stny a odtud odraženo
byvši,) Idópadalo na pracovní stoly, na rozdíl od svtla polo-

rozptýleného, pi nmž svtlo lamp smrem dol prochá-

zelo mlénými skly a mimo to vrháno bylo pímo ke stropu

a stnám, dále pak intensitu jednotlivých druh lamp, stej-

nomrné rozdlení svtla v místnosti, stoupnutí teploty!

tzduchu, svtlem vyvozené množství kyseliny uhliité, množ-
ství tepla lampami vyzaovaného lesk svtla**), jimž okoi

bývá oslováno, pohodlné rozsvcení, obsluha osvtlovacího
zaízení a konen výlohy za osvtlení.

Pedem zjištno, že osvtlení zcela rozptýlené možno
pokládati za ideální osvtlení síní uebních a poslucháren^

jéžtoi joka neosluje, netvoí rušivých stín a dá se docí-

liti i pi osvtlení velikých sál a vysoké svítivosti lamp'

jak plynem, tak elektinou. Konený posudek komisse byl/

takto formulován

:

l.Pi pokusech volena byla svítivost lamp tak, aby v po-

sluchárnách na pracovních stolech byla jasnost 25 Lux
v kreslírnách 80 Lux, na což uvedené druhy osvtlení

úpln staily.

*) 1 Lux = 1 metrsvíka ^= jasnos plochy rozmru 1 m- osvtlené
ze vzdálenosti 1 m jednotkou svtla.

*) Množství svtla vycházející z jednotky povrchu plamene (1 mni=).
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2. Pi použití polorozptýleného svtla bylo jak pi plynu

taJc pi elektin na lavicích na vyšších místech pódia

postavených nepíjemn pociováno oslování zraku lam-

pami, jež umístny byly pi plynu pouze 1-36 m,, pi elek-

tin 1 74 m. na rovinou pult nejvyšších lavic. Pi
rozptýleném osvtlení byl rozdíl v rovnomrnosti svtla

obtou dtuh lamp nepatrný uži!o-li se elektrických lamp
obloukových s normáln postavenými uhlíky. Byly-li

však uhlíky obráceny, byla u obloukových lamp elek-

trických zjištna vtší nestejnost jasnosti, pochodící od
menšího prmru svtelného kruhu, jenž od spodního

uhlíku ke stropu záil.

3. U obou druh osvtlení nebylo znamenati náhlého ko-

lísání svtla jež by fotometricky zjistiti se dalo. Krátké

cukání plamen rušiv jevilo se pi polorozptýleném o-

svtlení obloukovými lampami ve skupinách po tech
ádnými, proež ho pro osvtlení škol a posluchá-

ren bez pedpínacího odporu nelze odporuiti. Pi o-.

bloukových lampách s obrácenými uhlíky, jevilo

se dle konstrukce lampy více i mén asté cukání

plamene, jež dle své sílj a potu též více i mén
rušiv pociováno bylo. Oproti tomu jevily se pozvolné

zmny svítivosti, jež ale z nejvtší ásti pohybovaly

se v mezích chyb pozorování a byly tak nepatrné,

že nemají praktického významu.

4. Úbytek plošného osvtlení byl následkem delšího ho-

ení u žárových tles plynových v mezích prakticky

se vyskytajících jen nepatrný a inil u obou diruh

tles, jichž pi pokusech bylo užito po 300 hodinách

ne více než 59o/o a po 600 hodinách né pes 135o/o.

Pi mení horizontální svítivosti fotometrem, zjištn

u jednch tles úbytek svítivosti po 600 hodinách . 18 5o/o,

u druhých za tchže podmínek 11 7 o/o. U tles na plyn

stlaený obnášel úbytek svítivosti u svtla Selas po

200 hodinách 2 8 o/o, u svtla Millenium po 182 hodinách
14-— o/o

5. Tvoení stín bylo patrno pouze pi polorozptýleném

svtle pi obou druzích osvtlení.

6. Složení vzduchu se pi prázdných sálech a osvtlení elek-

trickém zmnilo jen nepatrn, pi osvtlení plynovém
jevil se v sálech neventilovaných v krátké dob znaný
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pírstek kyseliny uhliité. Zvýšení teploty vzduchu bylo
pi plynu znanjší, než pi elektin. Naproti tomu
se ukázalo, že již pi nepatrném zaízení ventilaním
znan dá se zvýšiti schopnost osvtlení plynového,
aby elilo svtlu elektrickému.

V sále lidmi naplnném a pi otevené klapce ven-
tilaní byly rozdíly pírstku teploty vzduchu pi obou
druzích osvtlení tak nepatrné, že mohou býti oznaeny
jako hygienicky bezvýznamné. Konený obsah kyseliny

uhliité byl proti oekávání u plynového svtla ješt
o nco menší než u elektiny, což lze vysvtliti ven-

tilaní innosti plynem vyhátého vtšího množství
vzduchu.

Hygienických závad pi užití plynového svtla žá-

rového k intensivnímu nepímému osvtlení kreslíren a

podobných sál naprosto není, jsou-li osvtlovací tlesa

blízko u stropu upevnna a jest-li postaráno o úelné
odvádní splodin hoením pov^stalých.

Výlohy iní:

Bereme-li v úvahu pouze ceny plynu a elektiny: a sice

plyn 20 fen. za 1 m^, elektina 6 fen. za 1 Kw. hod.

a) Pi polorozptýleném osvtlení a mírné jasnosti (25 Lux):

u elektrických lamp obloukových v sériích po dvou za-

adných, okrouhle tikráte tolik, u lamp po tech za-

adných, okrouhle dvakráte tolik co u plynového svtla

žárového.

b) Pi zcela rozptýleném osvtlení a velké jasnosti (80 Lux):

u elektrických lamp obloukových s normáln postave-

nými uhlíky, okrouhle dva a plkráte tolik, u lamp s

uhlíky obrácenými, jeden a plkráte tolik jako pi
osvtlení stlaeným plynem, systému Selas a Millenium.

Berou-li se v úvahu všechny výlohy vedlejší, jeví se

tento pomr:
a) Pi polorozptýleném osvtlení 25 Lux : plynové svt-

lo žárové = 1, elektrické lampy obloukové po dvou
ádné = 2 8, tytéž po tech ádné = 2 0.

b) Pi zcela rozptýleném osvtlení 80 Lux : Stlaený zde

plyn Selas 10, Millenium 11, obyejný plynový ho-

ák žárový 1-2, elektrické lampy obloukové s normáln
postavenými uhlíky 16, tytéž s uhlíky obrácenými 11.
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Posudkem tímto stanovena nade vší pochybnost nejen

noiynocennost plynovýclh zdi-oj svtelných s elektrickými'

po stránce hygienické, ale i pevaha jich po stránce oekono-
mické a neteba než podati ku konci srovnávací tabulku

cen rzných druh osvtlení dle pomr pražských, k^
potlá!n(o: searin 1 K 30 hal., petrolej 36 hal., líh 72 hal.,

karbid 54 hal. 1 kg, acetylén 1 K 90 hal. 1 m^, plyn 20 hal.

1 m3 a elektina 0-60 hal. za 1 Kw^. h.

:

Prmrná spoteba Cena svtla
Zpsob osvlení svítívaná 1 Hefn. lOOHefn.svíekza

svíku za 1 hod. 1 hod. halé

Stearin 9-2 ^/ 120-—
Petrolej oby 4-0 cm^ 13-

—

Petrolej, žárové svtlo 10 cm^ 3*

—

Líh, žárové svtlo . . \2 cm' 86
Acetylén (stanice) . , . 2'294^ karbidu . . .

12-—

Acetylén (centrála) . . 07 / acetylénu . . .
13"—

Acetylén žárové svtlo 0'25 / „ ... 5"—
Plyn hoák motýl. . . 10 Z plynu 20

—

„ „ Argand. . .
8-5 / „ 17-—

„ „ Auerv norm. IS / „
3*

—

„ „ invertní ..10/,, 2"

—

Stlaený plyn stojatý .08 1-6

„ „ invertní .05 1"0

Elektric. žárovka oby. 35 Watt 21-—

„ „ Nernst 1-65 „ 10-—

/Osmiová
" ITantalov. 1-5 9"

I Ošram
" I Wolfram 10 6-—

„ lampa obi. skoulí M 66
„ „ plamene. . 25 ... • 1'5

„ rtu. . . .
0-25 1-5

Dle toho obdržíme nyní za i korunu po celou hodinu

následující množství svtla:

Stearin 83 Hefner. svíek
Elektr. žárovka oby 476
Plyn hoák motýl 500
Plyn hoák Argand 588
Petrolej, oby. lampa 769
Acetylén z centrály 769
Acetylén stanice soukromá 833
Elektr. žárovka Nernst 1.000
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Elektr. žárovka osmiová a tantal 1.111 Hefner. svíek
Lihová lampa žárová 1.150

Elektr. oblouk. lampa oby 1.515

Elektr. žárovka Osram a Wolfram . . . 1.666

Acetylén žár. svtlo z centrály 2.000
Petrolejová lampa žárová 3.333
Plynový Auer. hoák norm 3.333
Plynový hoák invertní 5.000
Plyn stlaený, hoák stojatý 6.250
Elektr. lampa oblouk, plamene 6.666
Elektr. lampa oblouk, rtuová 6.666
Plyn stlaený, hoák invertní 10.000

Pro veejné osvtlení námstí a ulic platí tytéž zásady ja-

ké pro losvtlení vnitní byly uvedeny, hlavn teba míti na
zeteli, že svtlo má býti v nadbytku, rovnomrn rozdleno,
s vyvarováním se náhlých pechod a tvoení se ostrýchj

stín, že nemá svým leskem oka unavovati a pi tom býti

co irtožjno levné. Vtší námstí, ulice representaní a prmy-.
slov, pak kižbvatky hlavních ulic musí býti s ohleden^

na bezpenost nesetných chodc, povoz, automobil, dostav-

ník, elektr. drah, runích vozík, bycikl a pod., osvtleny;

tak, aby pokud možno nápodobeno bylo svtlo denní. Pechod!
sfVtla do ulic vedlejších musí býti nenáhlý, ulice tyto

pak osvtleny roynomrn v pomru ke svému významu.
V úvahu vzíti teba i osvtlení ulice po uzavení krám
a po shasnutí svítilen pouze do plnoci svítících.

Jak dležitou otázkou jest veejné osvtlení msta v
ohledu oekonomickém, posouditi možno z toho, uvážíme-li,

že v mstech pomrn malých napoteme veejných pla-

men db set, v mstech hlavních do tisíc a každý z nich

svítí-li pouze do plnoci, hoí ron asi 1530 hodin, svítí-li

po celou noc, hoí ron asi 3690 hodin. iKaždý halé, oc
jest osvtlení stejné jasnosti v hodin dražší, roste asem!
s množstvím plamen a na konci roku iní obnos na ho-

spodáství obecní znaný zajisté vliv mající.

Obloukové lampy elektrické pi vysoké své svítivosti

mly díve jistou výhodu oproti osvtlení plynovému v

tom, že hodily se lépe k osvtlení širokých, frekventova-i

ných ulic a námstí, pi emž nedbáno ani vyšší ceny osvt-
lení toho. Když však pi moderních lampách na plyn stla-l

ený dosaženo bylo svtla téže intensity a rozsvcením plynu

na dálku nápodobeno rozsvcení elektrických lamp oblou-

kových, takže neodborník oba druhy lamp od sebe roze-
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znáti nedovedl, stalo se zavedení veejného osvtlení ulic

a námstí a plynem, a elektinou, otázkou ist hospo-
dáskou a nestranné správ obecní zstavena pouze otáz-

ka, ch'de-?i stejn intensivní osvtlení svých ulic platiti lev-

nji i dlráže.

Otázka ta by!la v posledhí dob tém ve všech vt-
ších 'mstech vážn uvažována a výsledek byl ten, že po-i

alo se v hlavních ulicích mst zavádti osvtlení plynem)

stlaeným, elektrické závody pak samy vidouce neoekono-
minost svých lamp obloukových, poaly je nahrazovati ú-

spornjšími lampami se skupinovými žárovkami elektrickými.

Mezi msty, jež osvtlení stalaeným plynem zavedla, dluž-

no uvésti ukázkou: Berlín, Brémy, Cassel, Drážany, Frankfurt

n. M., Jena, Kolín n. R., Královec, Lipsko, Magdeburk,
Stuttgart, Šttin, Utrecht, Víde, Londýn, a ukázku osvt-
lení to!hlo v poslední dob zíti lze i v Praze.

Stlaeným plynem osvtlena byla již roku 1900 veliká

ást výstavy Paížské, 1908 ást výstavy v Mnichov, 1910

zábavný oddíl výstavy Bruselské a letos zíti možno osvt-
lení to na svtové výstav v Turín v úctyhodné intensit

250.000 svíek a v podobném rozsahu i na výstav v

ím. Osvtlení plynem stlaeným zavedeno bylo v poslední

dob do výstavních sál známého kišálového paláce v Lon-
dýn, na míst dosavadních obloukových lamp elektrických.

Pi osvtlení soukromém jest ovšem vcí konsumenta,
aby rozhíodnul se dle své vlastní vle. Nedá se upíti, že

svtlo elektrické pi mnohých svých výhodách psobí na

pejvážnou vtšinu obyvatelstva kouzlem novoty a že in-

stalace (ilého jest ponkud levnjší než pi svtle plynovém
a proto architekty v nových domech bývá podporováno
bez ohledu na menší jeho oekonomii a na to, že nemožno
pak vtšin nájiemník využíti elektrické energie i k topení

a vaení pro dosavadní jeho drahotu.

Jest pirozeno, že i osvtlení elektrické bez ohledu na
cenu svoji musilo dbjíti uznání a upotebení hlavn v zá-

možných domácnostech, závodech a výkladech pepychových,
kavárnách, divadlech a pod. V mstech, kde zízeny byly
jak plynárny tak elektrárny, rozvíjely se oba závody vedle

sebe, kryjíce stále stoupající potebu svtla pi rostoucím
potu obyvatelstva.

Akoli oboje závody zízeny byly pvodn jako cen-

trály pro výrobu energie svtelné, pece veliký kapitál v nich'
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investovaný nebyl pln využitkován, ježto skutená spo-

teba energie svtelné omezena byla pouze na nkolik ho-

din noních, jsouc mezi dnem zcela nepatrná. Bylo nutno
postarati se o odbyt píslušné energie i v hodinách den-
ních.

Plynárny mely pipravené pole svým hoákem Bunse-
novým a staraly se o rozšíení spoteby plynu užitím jeho

k vaení, topení, pohonu a úelm technickým, elektrárny u-

žily proudu v menší míe k vaení a topení, u vtší míe
k pohonu motor a tém zcela ovládly pohon uliních

drah.

Zavedení plynu do domácnosti tak, aby dalo se upote-
biti i jeho svítivosti i výhevnosti, stalo se opravdovým
dbbrodiním širších tíd obyvatelstva, hlavn stavu živno-

stenského, úednického i dlnického, umožnivší svým upo-

tebením k úelm technickým i zvelebení stavu emesl-i

nického.

Pi vytápní místností plynem, bylo jeho odprci po-

ukazováno na jeho drahotu a možnost shasnutí plamene
pi vtru. Novjší konstrukce krb plynových shasnutí pla-

mene naprosto vyluují a plynové krby poskytují domác-
nostem takové výhody, jichž elektrická energie dosud jim!

po bok postaviti nedovedla a jež jsou tak etné, že ne-

padne jist na váhu ponkud vyšší náklad na vlastní topení

plynové, uváží-li se co ušetí se na obsluze a získá na-

istot a pohodlí.

Pi topení plynovém neteba zásob topiva, ímž odpa-
dá práce i tvoení se nepíjemného prachu pi skládání

paliva do sklepa, vynášení jeho do bytu, vybírání popele,

ukládání a vynášení jeho. Místností sklepních lze vhodnji
užíti. Pipojení a pemístní kamen plynových jest jedno-

duché, obsluha pranepatrná a naprosto bezpená. Použití

kamen jest okamžit možné a možno též okamžit využíti

veškeré výhevnosti plynu bez dlouhého zatápní, ímž umož-
nno rychlé vytopení místnosti. Regulování teploty jest dle

poteby libovolné a jednoduché, podobn perušení topení

jest okamžit možné. Spotebu topiva lze pesn kontrolo-

vati a topení samo jest zápachu prosté a naprosto isté.

Takové výhody nemohly zstati nepovšimnuty a skuten
celá ada nmeckých mst, hlavn Berlín, Karlsruhe, Lipsko,

Frankfurt, Hamburk, Norimberk, Mnichov, Stuttgart a Víde
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na základ pesných pokus zavedla ve vtším rozsahu topení

plynem ve školních a veejných budovách.
Pi konkurenci rzných druh topení bylo po ádné úvaze

mezi jiným doporueno, aby pro místnosti c. k. dvorního
hradu ve Vídni užito bylo 31 plynových krb firmy Houben
a c. k. vrchním úadem hofmistrovským vydáno bylo vysvd-
ení, že krby ty psobí bezvadn a pi malé spoteb plynu

k nejvyšší spokojenosti. Pro palác sesazeného krále Korej-

ského dodala táž firma 14 velikých plynových kamen. V no-

vjší dob s výhodou užito bylo plynových kamen i k vy-

tápní kostel ve Vídni, Safhzech, Trieru, Libav, Casselu,

Kdansku, Memelu a j. v.

Pi jiném druhu vytápní plynem jaksi nepímým zp-
sobem, vyhívá se nejprve voda, jež pak místnostmi se

vedouc, slouží bu pro láze, kuchy, umývadla, nebo k vlast-

nímu vytápní místnosti pomocí píslušných tles topných.

V Nmecku, kde bylo etnými publikacemi, výstavkami
a pednáškami vzbuzeno vtší porozumní pro užití plynu
v domácnostech, zaízeno bylo topení plynem ve velikém

rozsahu a krby pi svých výhodách, elegantní form a pí-
jemném záení, jež iní pokoje daleko útulnjší, tší se

znané oblib.

Použití plynu k vaení, peení a žehlení jest s tolika

výhodami spojeno, že sotva bude hospodyn, jež majíc ply-

nové vaidlo a žehliku v kuchyni, s lehkým srdcem by se

jich vzdala. Plynové vaidlo, jež pi upotebení ze všech

ostatních vaidel jest nejlevnjší, umožuje znané zkrácení

doby k píprav pokrm potebné, takže staí k tomu i krátký

polední odpoinek pracovní a neteba rodinám dlnickým
i úednickým sviti pípravu pokrm osobám cizím, nebo
stravovati se v hostincích.

Srovná ní cen pi upotebení rzných druh vaide 1

:

Vaidlo
Spoteba paliva
k uvedení 1 lilru

vody do varu
Cena paliva

Doba
potebná
minut

Výlohj
halé

benzinové ....

lihové

petrolejové . . .

plynové

20 g

0034 1

30 g

32 1

80 h 1 kg

72 h 1 1

36 h 1 kg

16 h 1 m"

32

14

28

11

1-6

2-5

1-08

0-50
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Pokud se týe skutených výdej pi užití plynu k va-

ení a žehlení, možno výši jich posouditi z následujících

udání.

V asopise „Gesundheits-Ingenieur" 1893, . 9, vypoí-
tává Goehde denní spotebu k vaení a pod. pro tylennou
rodinu mšanskou a pichází k tmto výsledkm:

I. Snídan : 1 1 vody na kávu neb aj . . . 30 1 plynu
1 1 mléka 30 „ „

II. Snídan: vejce a pod 60 „ „

Obd: polévka 3 hod. vaiti 420 „ „

brambory Va hod. vaiti .... 140 „ „

zeleninu V2 hod. vaiti .... 140 „ „

kotlety 80 „ „

4 1 vody na nádobí 70 „ „

Svaina: káva nebo aj 30 „ „

Veee: peen, vejce a pod. '/« hod. . 80 „ „

i 1 aje 30 „ „

vodp na nádobí 50 „

' Celkem . . .11601 plynu,

což pi cen plynu 10 fen = denn 116 fen. iní msín
výdej 350 marek.

Niemann (Die Versorgung der Stádte mít Leuchtgas,

I. Theil) vypoítává spotebu plynu pro mšanskou rodinu

4 až lennou takto

:

Snídan: 2 1 kávy á 32 1 64 1 plynu
3 1 vody teplé 45 „ „

Obd: 4 1 polévky s masem do varu
pivésti 120 „ „

po 3 hod. dále vaiti 300 „ „

1 kg peen 200 „ „

5 1 vody na nádobí 75 „ „

Svaina: 2 1 kávy a voda na nádobí ... 100 „ „

Veee : 2 1 polévky nebo aj 64 „ „

K zaokrouhlení 32 „ „

Celkem . . 1000 1 plynu,

což pi cen 10 fen. za 1 ní'' iní msíní výdej 30 marek.

Scháffer (Journal fr Gasbeleuchtung u. Wasserversor-

gung, 1911, dochází k tmto výsledkm pro rodinu 4 až

5lennou

:
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Snídan: l^lj 1 vody svaiti 60 1 plynu

l^la 1 mléka svaiti 60 „ „

udržení snídan v teplot .... 50 „ „

Obd: 2 1 vody na polévku 70 „ „

maso PI2 hod. vaiti 150 „ „

zeleninu svaiti 50 „ „

zeleninu dovaiti 150 „ „

zavaení polévky a pod 100 „ „

4 1 vody na nádobí 140 „ „

Veee: užití 2 plamen vaidla po 20 minut
pro pípravu pokrmu 200 „ „

2 1 vody na nádobí 70 „ „

Celkem opt 1100 I plynu.

K tomu pipoítává i výlohy za osvtlení takto:

obývací pokoj 110 svíek po 1500 hodin . . .
135-- m^

dtský pokoj 60
jj „ 700 n . .

35-— n

ložnice 60 „ 300 n . . 15-
kuclivn 60 „ 1200

,,
. . 60--

chodba 16 » „ 1500 n . . 30-— »

Celkem . . . . 275- m^

Pi jednotné cen plynu 18 fen. za 1 m» plynu
iní výlohy za vaení ron 72'17 M

za svícení , 49"50 „

Celkem 121-67 M

ili msín M, 1014.

Pochopení všech výhod užití plynu v domácnosti mlo
za následek, že stoupla spoteba plynu k vaení a žehlení

v té míe, že iní ve vtšin nmeckých prmyslových mst
30 až 5O0/0 veškeré soukromé spoteby plynu. Ježto pak

spoteba ta omezuje se hlavn na hodiny denní, docíleno

tím rovnomrnjšího rozdlení spoteby plynu a tím plného

využitkování celého závodního zaízení.

Výloh, jež užití plynu zpsobuje, neteba se lekati ani

v domácnostech nejskrovnjších. Dle pehledu, jenž uveejnn
byl jako protest proti obmýšlenému zavedení dan z plynu

v Nmecku (Monitor, zum Vorschlag einer Reichsgassteuer,

1908) uvedeny obnosy za plyn msín spotebovaný pi
119.000 obyvatelích, kteí po celý rok plynu užívali, takto:
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Msíní úet za
spotebovaný plyn

Poet
konsument

Konsument
o/o

až 2 M 22.906 192

2 „ 4 „ 28.827 24-2

4 „ 6 „ 21.516 18-1

6 „ 8„ 14.317 121

8 „ 12 „ 14.449 12-1

12 „ 17 „ 7.410 6-2

17 „ 25 „ 5.204 4-4

25 „ 33 „ 1.683 1-4

pes 33 „

Celkem . .

2.689 2 3

119.000 100 — 0/0

U píležitosti jednání o zavedení téže dan vydán byl

tento pehled prmrných msíních út za plyn ve 13

prostedních a menších mstech Nmecka (Denkschrift zu

dem Gesetzentwurfe uber die Besteuerung von Elektrizitát

und Gas, 1909). (Viz tabulku na str. 144 a 145.)

Z pehledu toho patrno, že pes 75 o/o msíních út za

plyn nepesahovalo obnos 8 M. a lze z toho vidti, že
neteba se strachovati výloh za plyn ani v domácnostech'
skrovných

Užití elektiny k úelm vaení a topení nelze dosud
pro širší obecenstvo doporuiti. Francké ve svém sp*ise „Die
Gas- und Elektrizitátswerke und ihre Erfolge, 1907*' vypo-
ítává, že užití elektiny k vaení a topení jest dosud de-

vtkráte tak drahé jako pi užití plynu. Scháfer (Journal f.

Gasbel. u. Wasserversorg, 1896) dochází k podobným vý-

sledkm, udávaje, že s ohledem na ceny v Berlín obvyklé
jest vaení elektinou více než sedlmkráte, topení pak více než
dvanáctkráte dražší nežli pi plynu.

Pi zbývajícím ješt použití plynu k úelm technickým
dlužno rozeznati užití jeho k ohívání a pohonu. Výhody
ohívání plynem byly již uvedeny a omezíme se pouze na

vjTDotení pípad pro prmysl neb živnosti zvlášt zají-

mavých.
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Dle pehledu dra Schillinga v Mnichov (Joum. fiir

Gasbel. u. Wasserversorg., 1910) užívá se skuten plynu
k tmto úelm:

Ocelení a napouštní hodinových per, ložiskových ku-

liek, souástí stroj šicích a motorových, pilník a hlavní,

emailování kov, pancéování ocelových desek, ohívání nýt,
vypalování drátu, výrob jehel, lití tiskaských typ, tavení

skla a kov, vysoušení forem, barvení skla a porculánu, uzení

masa, výrob lak, pro jemnou mechaniku, zuhelnatní vláken

pro elektrické žárovky, pro rzné práce v laboratoích a lé-

kárnách, dále pro letovadla v dílnách klempíských, pasí-
ských, zlatnických, pro výrobu kovového zboží, pro zubní
techniky, žehlení prádla, šat, záslon, suken, klobouk, šn-
rovaék, kravat, epic, deštník, opalování hedvábí a sa-

metu, ezání stuh, ohívání válc na hlazení a vytlaování
látek, sušení papíru, obálek, poštov. známek, sametu, sádrov.

model, gumov. zboží, elektr. kabel, tabáku, celluloidového

zboží, umlých kvtin, chemických výrobk a léiv, cejcho-

vání sud, nádob, beden a krabiek doutníkových, pražení

kávy, výrobu kartonáží, vaení klihu pro knihae a truhláe,

vytlaování ozdob do deva, tlaení klobouk, sterilisování

mléka, líhnutí drbeže, spalování mrtvol, výrobu elektr. svtla,

mimo perzné tvary sporák a lázeských kamen pro po-
tebu hotel, restaurací, závod cukráských a pekaských,
ústav léebných a lázní.

Pi motorech plynových, jichž užíti lze všude v malo-

prmyslu jako ostatních motor, jedná se pirozen pouze
o otázku oekonomie a tu ml do nedávná plynový motor
vážného soupee v elektromotoru, jehož kupní cena a roz-

mry byly menší, obsluha nepatrná, použití pak hlavn pi
astém, perušování výhodné. Plynové motory starších soustav

spotebovaly pomrn veliké množství plynu, 750 až 1000

litr na 1 HP. Pi novjších rychlobžných konstrukcích,

které vykazují až 400 obrátek v minut, nevyžadujíce k po-
stavení více místa než elektromotory stejné síly, kleslá spo-

teba plynu u motor 3—ókoských na 600 1., u motor
6 a vícekoských až na 500 1. na 1 HP. v hodin, takže tam,

kde plynový motor jest v pravidelném chodu po více hodin

denn, jest pi použití více než o polovinu levnjší nežH
elektromotor stejné síly, takže možno po píslušné srážce

na amortisaci kupní jeho ceny ješt slušnou ástku na hoto-

vosti ušetiti.
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Prmrný msíní úet za plyn ve 13

Plynárna

do 2 M 2-4 M 4—6M 6-8 M
00
o
•a

£^
<u
c
ti
x:O

2
c

-t-> 0)

O

7o

•3

n
o

7o

°B

O, g
o

7o

«3

•4-1 (U

O

o/o

Frankfurt n. 0. . 780 18-8 1340 32-2 768 18-5 426 10-2 79-7

Postupim .... 2063 21-3 2938 30-3 1635 16-9 909 9-4 77-9

Dessava . . 923 19-2 1127 23-5 898 18-7 639 13-3 74-7

Luckenwalde 551 27-4 670 33-3 261 13-0 128 6-3 800

Rheydt . . . 735 17-5 1320 311 714 170 422 101 75-7

Eckesey . . 491 32-9 417 27-9 179 120 101 6-8 79-6

Erfurt . . . 1395 23-3 1355 22-7 935 15-6 577 9-7 71-3

Nordhausen . 567 23-2 617 25-2 388 15-8 241 9-8 740

Gotha . . . 562 24-6 608 26-6 369 16-2 193 8-5 75-9

Ruhrort . . . 357 121 743 25-2 472 16-0 343 11-6 64-9

Herbesthal . 53 48-2 26 23-6 8 73 9 8-2 87-3

Rheindahlen . 179 29-2 168 27-5 118 19-3 64 10-5 86-5

Bornim .... 47 19-5 82 340 48 19-9 19 80 81-4

8703 21-3 11393 27-8 6793 16-6 4071 9-9 75-6

75-6 o/o

Dle cen v Nmecku platných, t. j. 10—16 fen. za 1

m-' plynu, iní výlohy za 1 H. P. v hodin u plynového mo-
toru ve velkých mstech 6 fen., v prostedních a malých
mstech 7—8 fen.

V Praze pi cen plynu 16 hal. za 1 m^ iní výlohy

ty za, 1 H. P. v hodin 9 hal., na venkov pi cen plynu pr-
mrn 22 hal. za 1 m^ asi 13 hal.

Pi motorech elektrických, kde spoteba elektrické ener-

gie na 1 H. P. v hodin iní 900—1000 Watt a pi cen
20—40 fen., iní výlohy za 1 H. P. v hodin 18—40 fen.

V našich mstech, kde cena elektrické energie pro motory
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stedníchi a malých mstech v Nmecku .

8-12M 12— 17 M 17— 25 M 25- 33 M pes 33M

Úhrnem

pes8

M

0/0

Celkem |

•3

CL w
O

o/o

o3
*->

C

o 3

o

0/
/o

=3

"n

>o C
O 3
O, w

O

o/o

03

CU C/3

7o

03

-l-> OJ

•SE
3 /o

•3

"n
<i>

E
3
n

0/0

363 87 177 4-3 102 2-5 66 1-6 133 3-2 20-3 4155 100

885 9-1 502 5-2 354 3-6 160 1-6 252 2-6 22-1 9698 100

533 111 274 57 171 36 77 1-6 162 33 25-3 4804 100

150 7-4 78 3-9 56 2-8 27 13 92 4-6 200 2013 100

430 103 233 5-6 143 34 85 20 126 30 243 4190 100

106 71 73 4-9 54 3-6 19 1-3 52 3-5 20-4 1492 100

656 11-0 372 6-2 266 4.4 143 2-4 281 4-7 28-7 5980 100

266 10-9 147 6-0 103 4-2 45 1-8 75 31 260 2449 100

237 10'4 124 5-4 74 3-2 33 1-4 84 3-7 24-1 2284 100

353 120 229 7-8 166 5-6 113 3-8 175 5-9 35-1 2951 100

3 2-7 2 1-8 — — 1 0-9 8 7-3 12-7 110 100

38 6-2 21 3-4 13 2-1 5 0-8 6 1-0 13-5 612 100

13 5-4 10 41 8 3-3 4 1-7 10 41 18-6 241 100

4033 9-8 2242 5-5 1510 3-7 788 1-9 1456 3-5 24-4 40.979 100

24-4 0/0

ptonejlvíce 30 hal. za 1 Kw. h. iní, obnáší výlohy ty

asi 27 hal.

Výhody užití plynového motoru vysvtlí nám dodaten,
pro pi ohromné konkurenci motor elektrických v N-
mecku spoteba plynu pro pohon stále stoupá, ba i tam,
ke elektrická energie dávno již byla zavedena. Slyšíme-li,

že v našich eských mstech^ kde plynárny jsou zízeny,
plynu k vaení, topení a technickým úelm se neužívá, p-
sobí zpráva taková opravdu trapn a svdí o naprostém;
neporozumní úelu plynáren.

Bylo-li pojednáno o užití plynu jako svítiva, topiva

io» 147



a síly hnací, nebyla tím ješt vyerpána všechna psob-
nost plynáren. Zmíníme se jen krátce o zužitkování vý-

robk vedlejších a odpadk.

Jediním z nejdležitjších výrobk vedlejších pi vý-
rob plynu jest koks, jenž jako výborné palivo pro istotu
topení tší (se stále vtší oblib a upotebení a jest pi
rychlém vzrstu mst dležitým initelem pi ešení paI-<

ivé otázky odstranní koue v mstech. Mlo by piln k
tomu býti hledno, aby veškerý v domácí plynárn vyro-

bený koks co možno také doma byl spotebován k vytá-

pní škol, ústav, budov veejných a domácností, aby ne-r

musil do ciziny býti vyvážen, kde jeví se po nm stále i-
lejší poptávka.

Výtžek z prodeje koksu sám o sob nahradí znanou
ást výloh za spotebované v plynárn uhlí.

Dehet, jako výrobek díve tžko prodejný, sloužil po-

nejvíce k topení vlastních pecí nebo k výrob devitého
aemienfu, dehtové lepenky a asfaltu. V novjší dob zro-

dil rozsáhlý prmysl pro výrobu dehtových barev, hlavn
^anilinových, jenž v Nmecku, kde ve velké míe byl za-

veden, pináší ron výtžek do milion jdoucí. Stále širší

upotebení barev anilnových odstranilo znenáhla dovážení
cfzicn barviv rostlinných, devitých a hmyzových tém ú-

pln, ímž zmnily se u velké míe dosavadní obchody ko-
Ipniální.

Další užití dehtu k výrob kreosotu, kyseliny karbo-

lové, benzolu, naftalinu, kyseliny pikrové, pyridinu, anthra-'

cenu, alizarinu, lak, ano i sacharinu, dále pak v novjší
dob k dehtování silnic a zamezení prachu, svdí o stále

širším jeho upotebení.

Význanou známkou pro mohutnost nynjšího prmy-
slu dehtového jest zajisté to, že veškerá domácí výroba
dehtu v Nmecku nestaí ku krytí jeho spoteby a že

ho nutno ješt z ciziny dovážeti.

Také využitkovaná hmota istící dlouho byla plynár-i

náim prol neprodejnost svoji bemenem. Nanejvýše ještl

spracována byla na výrobu kyseliny sírové. Teprve moderní
prmysl chemický povšimnul si lépe jejího složení a vy-

užitkoval jí s velkým prospchem k výrob slouenin rho-?

dlaových a cyanových, hlavn žluté a ervené krevní soli,
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cyankalia a berlínské modi, takže i pro hmotu tu najde;

se vždy upotebení.

Voda pavková spracuje se ponejvíce na soli ammo-
naté, které v moderním hospodáství nabývají stále šir-

šího upotebení a nahrazují u veliké míe ze zámoí db-
vážený ledek.

Poslední skutený odpadek pi výrob plynu, šlaka kok-
sová slouží s výhodou ku zizování parkových cest a chod-

ník, vysypávání blátivých pšin, ani i k píprav strop-

ního betonu.

Ze všeho co tu bylo uvedeno vidno, jak blahodárným vli-

vem psobil rozvoj plynáren i na vzrst moderních závod
prmyslových a možno teprve pochopiti, do jakých podrobností
v prmyslu plynárenském šlo zužitkování surovin. Uhlí roz-

loženo do jednothvých svých souástek nákladem co nej-

menším a jeho energie využitkováno tém úpln a okol-

nostem co nejpimenji. Výrobky vedlejší, ano i odpadky
zužitkovány tak, že v plynárnách dnes skuteného odpadku
tém není. Jest to jen dsledkem stoletého trvání prmyslu
toho a stoleté usilovné práce plynárenských technik.

Nevyvílej-li se prmysl plynárenský v echách v té

míe jako v sousedním Nmecku, byla toho píinou ne-

jen prmyslová nevysplost našich mst, ale i úplná ne-

informovanost širší veejnosti. Kdežto v ostatních zemích
eKTopskýh dávno zízena byla odborná sdružení plynár-

ník, zaizovány školy pro plynmistry, zízeny ústavy zku-

šební a vysoká uelišt plynárenská, u nás podnes podob-'

ných zaízení nestává a odhodlala-li se nkterá správa m-
sta ke stavb plynárny, ponejvíce musila sáhnouti po plyn-

mistru, jehož vzdlání a zkušenosti daleko nestaily k po-
chopení významu závodu jemu sveného, tím mén pak
ku povzbuzení dvry obyvatelstva. Dozorích technicky]

vzdlaných orgán vbec nebylo a tak není divu, že závod
na takovýchto slabých základech založený nemohutnl, ale

spíše živoil.

Koncesse ku provádní plynovod udíleny bez ohledu
na nedostatenou znalost vci a úední dozor naprosto schá-

zel. Není divu, že za takových okolností musely nastati'

nepoádky, jichž následkem byla nedvra obecenstva a u-

padání živností instalateurských samotných.
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Obce, |imž rozhodnouti jest se o tom, mají-li posta-

viti sob plynárnu i elektrárnu, mly by uiniti tak na zá-

klad svdomitého dobrozdání nestranného odborníka, jenž

by v uvážení všech místních okolností a výhod toho kte-

rého závodu, podal svdomitý výpoet prosperity. — Roz-
hodnutí tomu pedcházeti by mlo i uvdomní si, že zá-

vod má poskytnouti co možno nejvtších výhod vtšin,
obyvatelstva, nikoli jednotlivcm. Plynárny že poskytují krás-

né a levné osvtlení, isté a rychlé topení a vaení pro,

dlomiáqnost i prmysl, sílu hybnou pro msto i venkov,
že umožují i výrobu elektrického svtla, že vedením plynu
,na dálku možno zásobiti plynem i okolní osady a závody
a že práv u plynáren možným nahromadním zásob ply-

nu, zarueno jest nepetržité a libovolné jeho užívání. Elek-

trárny mimo energii svtelnou poskytují hlavn hybnou
sílu pro motory, topení a vaení, umožují výminen jen

zámožným a tém výhradn ureny jsou pro pohon po-

uliních drah. Ovšem pak v mstech kde toho nastane

poteba tžko bude obejíti se bez závod obou.
V poslední dob zizované elektrárny pespolní umož-

ují ve vysoké míe využitkování vodních sil našich ek
a tím opatení energie elektrické mstm a hospodáskému
venkovu, musí však zízeny býti po dobrozdání odbor-i

nika, jehož jiméno samo jest zárukou, že bylo uváženo
všech okolností, aby vyvarováno se bylo bolestným zkla-

máním finann súastnných obcí, jak se v Nmecku v
mnohých pípadech skuten stalo.

Otázka, zda zíditi plynárnu ve vlastní správ, i po-

voliti koncessi pro závod soukromý, zdá se dávno již býti

ešena ve smyslu stavby ve správ vlastní. Závody soukromé
nekajíce konkurence stanovily ponejvíce vysoké ceny ply-

nu a m'im'o to í v ohledu sociálním jevily nevýhody. Vlast-

ní správa umožuje v každé dob pirozenou úpravu cen,

svoje dan rozvrhuje rovnomrnji na vtšinu plyn konsu-

mujícího obyvatelstva, výtžkem svého závodu kryje vy-

dání jinde uinná, upotebením koksu k topení svých bu-

dov eší vhodn palivou otázku omezení koue v m-
stech a zamstnávajíc své píslušníky v závodu modern
zízeném, eší vhodn i otázku dlnického pojištní.

Ovšem, že stavbu plynárny provésti musí renomovaná
fiilma, která by hned smlouvou stavební zaruovala co možno
nejlevnjší výrobu pi zaruené výkonnosti závod.
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ízením závodu takového musí býti poven plynmistr,

jelnž na základ pedbžného svého studia a delší praxe
ve vtším závod plynárenském, poskytnouti mže záruku
všestranné zkušenosti a tím jak bezpenosti, tak vzrstu
závodu. Závod sám ml by pak býti sven obasnému
dozoru zkušeného odborníka, jenž by na nedostatky se vy-

skytnuvší upozornil a nutná zaízení ku zdokonalení nebo
rozšíení zíálvtodu potebná, v as správ sdlil.

Na správ samé ovšem bude, aby se postarala o zvý-

šení spoteby plynu co možno stejnomrnou jeho jakostí,

udržováním uliního potrubí v dobrém stavu, dohledem a

obasným pezkoušením soukromých plynovod, ádným o-

svtlením uliním jež zárove jest reklamou a vysvdie-
ním závodu, pouováním odbratel plynu, pednáškami
o výhodném a správném užívání plynu, opatováním jim)

nejvhodnjších pístroj osvtlovacích a topících, umožn-r
ním snazšího odebírání plynu bu jednotnou cenou plynu
pro užití jeho v domácnosti a k vaení, a ke svícení,

nebo poskytováním výhod pro použití plynu k úelm tech-

nickým a pohonu, zaizováním plynovod a dodáním ped-
mt osvtlovacích, topících a žehlících, bu na nájem nebo
mírné splátky a zaizováním plynomr automatických, pi
nichž spotebovaný plyn možno po malých ástkách pla-

titi. Plynárny, jak elektrárny jsou podniky prmyslovými,
výdlkovými a musí jako takové býti spravovány. Nestaí
eikati, až váhavý oban o zavedení plynu neb elektiny
po'žádá, lale nutno ho pesvditi, že zavedení to jest v jeho
vlastním prospchu. Pro posouzení prosperity podobných zá-

vod neimohou v úvahu brány býti závody výtžku nema-
jící, práv tak, jako nemá významu db konkursu pišlýf
netený prmyslník, pi posuzování stavu samotného pr-'
myslu.

Plyn i elektina jsou energie cenné, z nichž každá
dojde svého ocenní pi svorném spolu postupu. Posuzovati
úink jich do budoucnosti, jest bláhové. Co budoucnost
pinese, snad tušiti dovede ojedinlý genius a poznají sku-
ten naší potomci, našemu vdní však položena uritá,

mez, za níž hledti nelze. Zkušenost nás uí, že ani epo-'

chální vynálezy nedošly upotebení rázem, ale pozvolným'
vývojem. Všech vynález dalších upotebí lidstvo ve svj
prospch, vždy ale i ten nejmenší vynález starší dojdb
svého upofebení i v budoucnosti nedohledné.
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Najdeme-li v dob automobil a letadel i runí vozík

a prostou sílu loví, v dob plynu a elektiny i lou,
svíci a kahan, neteba se nám báti náhlého konce nkte-
rého z dosavadních druh osvtlení. Fanatické veto ojedin-
lého pidimužíka nezadrží na postupu stoletý prmysl plyT
nárenský, v nmž miliardy národního jmní jsou investovány,

jenž slouží milionm obyvatel a jest pvodem vzniku nesí-
slné ady nových závod milionových.

Vda, jež ve svých výzkumech jest nevyerpatelná, pra-

cuje i pro další zvelebení prmyslu plynárenského, ku stá-

le vtšímu blahu lovenstva.

Pedseda sekce Ing. Fr, Zvina:
Vzdávám dík za odborný a pesný referát (potlesk) a

udluji slovo druhému referentu p. Ing. Vilému Machá-
kovi, spolumajiteli elektrotechnické kanceláe v Praze, k re-

ferátu ,,Elektrické osvtlení mst".

D D

152



ING. VILÉM MACHÁEK, majitel
ELEKTROTECHN. KANCELÁE V PRAZE.

ELEKTRICKÉ OSVTLOVANÍ MEST.

Je tomu již více než sto let, kdy slavný anglický chemik
Sir Humpry Davy znal elektrickou jiskru a již v roce 1821,

tedy rovn ped 90 lety, pekvapil uený svt elektrickým

svtlem z oblouku mezi dvma uhlíky. Za tuto pomrn krát-

kou dobu dosáhlo vyrábní a používání elektrického svtla
svého nynjšího zdokonalení. Obzvlášt v posledním ticeti-

letí postupoval vývoj elektrického osvtlování mírou zajisté

netušenou a využitkování elektrického proudu k úelm
osvtlovacím nabylo ohromné dležitosti v osvtlovací technice.

Píiny všeobecného rozšíení elektrického osvtlení jsou

rzné i dají se snadno zjistiti. Není pochyby, že elektrické

svtlo vyniká nad vše ostatní umlé zdroje svtla; jeho jedi-

nou vadou bývá — a to dosti zídka — že nemže, co se

láce týe, konkurovati za všech okolností s jiným. Avšak
tato vada není ve skutenosti tak velká, jak zpravidla se zdá

na první pohled, nebo porovnáme-li výrobní náklady rz-
ných svtelných zdroj všestrann, jak dále níže bude uve-

deno, dojdeme takka ve všech pípadech k závru, že

elektrické svtlo pijde suma sumárum pece jen nejladnji.

Pohleme však díve na výhody elektrického osvtlování.

Hlavní z nich jsou asi tyto:

Okamžitá pohotovost. Zapnutím vypínae rozsvítíme oka-

mžit libovolný poet žárovek neb obloukovek na jakoukoliv

vzdálenost, A nejen to, mžeme zapínati a vypínati svtelný
zdroj z nkolika rzných míst. Výhoda tato jest obzvlášt
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dležitá pro veejné osvtlování mst, kde dá se jak roz-

svcování tak zhasínání provádti s velkou pesností z ústed-
ní stanice, po pípad též automaticky.

Ze stanoviska hygienického zaujímá elektrické svtlo první

místo mezi ostatními umlými zdroji, alespo co se žárovek
týe, neb tyto nevyvinují žádných zdraví škodlivých plyn,
nespalují kyslík v okolním vzduchu a vyvinují jen nepatrné

teplo.

Vlastnost tato nepadá pi pouliním a vbec venkovním
osvtlení ani tak na váhu, za to však vyhovuje veejné
elektrické osvtlení bezpenostním požadavkm co nejlépe.

Výbuch a otravy, jako pi .plynovém osvtlení zde úpln
odpadají, a možnost požár zapálením svtelným zdrojem
je u obloukových lamp velice omezena a u žárovek úpln
vylouena.

Ovšem vyskytují se tu a tam požáry vzniklé elektrickým

proudem a dochází také k úrazm úderem proudu. Avšak
obé jest zpravidla pouze následkem nedbalého provedení
elektrického zaízení. Je-li toto provedeno pesn \lle bez-

penostních pedpis, které v poslední dob byly dokonale
vypracovány, je nebezpeí ohn vyloueno a jakýkoliv úraz

elektrickým proudem nemožný. Bohužel bývá obzvlášt u men-
ších firem bezpenostních pedpis málo dbáno a tím je-

din poškozuje se reputace elektrického osvtlování, tím

spíše, že konkurenní podniky postarají se vždy o to, aby
nehoda byla co nejvíce rozhlášena. Vinu v tomto pípad
nesou však i obce elektrické svtlo zaizující, které opomí-
nají sviti dozor nad provedením zaízení odborníku, znalci,

jehož bedlivý dohled jedin správné provedení zaruuje.

Nebude snad bez zajímavosti uvésti na tomto míst n-
která data týkající se úrazu plynem, petrolejem, acetylenem
a elektrickým proudem. Spolek elektrických firem uvádí sta-

tistiku zmínných úraz za rok 1909 takto:

Celkem zjištno bylo 597 nehod, z nichž pipadá 304

na plyn, 180 na petrolej, 23 na acetylen, a 90 na elektrická

zaízení. Následky úraz uvádí tato tabulka:

Plyn.

Lehkých úraz neb otrav 95
Tžkých úraz neb otrav 251

Smrtelných úraz neb otrav 146
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Acetylen.

Lehkých úraz 7

Tžkých úraz 7

Smrtelných úraz neb otrav 9

Petrolej.

Lehkých úraz 23

Tžkých úraz 251

Smrtelných úraz 60

Elektrický proud.

Lehkých úraz 21

Tžkých úraz 22

Smrtelných úraz 52

Z tabulky jest patrno, že poet úraz je celkem pi
elektrickém osvtlování dvakrát menší než pi osvtlení joe-

trolejovém a více než tikrát menší než pi osvtlení plyno-

vém. Bezpenost elektrického osvtlení pedstihuje tedy da-

leko oba uvedené zdroje svtla.

Nejlepším dkazem bezpenosti elektrického osvtlení je

však známá okolnost, že všechny prmyslové podniky pracu-

jící se snadno zápalným materiálem, používají bezvýminen
elektrického proudu k osvtlování a také pojišovací spo-

lenosti snižují požární pojistku, jakmile osvtlení dje se

elektricky. Konen není ani jediné prachárny i továrnv na

výbušné látky, kde používalo by se jiného druhu osvtlení

než elektrického, což nejlépe o bezpenosti jeho svdí.
Další výhodou elektrického osvtlování je snadné zavá-

dní proudu do obytných dom a rozšiování stávající roz-

vodné sít. Velikost rayonu osvtlovacího je takka neobme-
zena. Již dnes stávají v rzných zemích, na p. v Americe

a Nmecku, ústední elektrické stanice, které proud rozvá-

djí na vzdálenosti mnoha set kilometr a zásobují proudem
distrikty ne menší celých Cech.

Tyto a jiné menší výhody iní elektrické svtlo v mno-
hém ohledu pímo nepostradatelným i pes svrchu zmín-
nou závadu. Že však elektrické svtlo není také píliš drahé,

pesvdíme se snadno, porovnáme-li cenu jeho s cenou

plynu všestrann.
Obyejný plynový hoák o svítivosti 12 až 60 norm.

svíek spotebuje za hodinu 10 1. svítiplynu na jednu nprm.
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svíku, Poítáme-li s prmrnou cenou plynu (v malém)
20 hal. za 1 m^, pijde jedna norm. svíka za

20 X 01 = O 2 hal.

Cena proudu (opt v malém) obnáší prmrn 70 hal.

za 1 kilowattovou hodinu. Obyejná uhlíková žárovka spo-

tebuje 3 3 watt na 1 norm. svíku, tudíž jest cena proudu
70

33 X
^Q^^

= 0-23 hal., t. j. žárovka s uhlíkovým vláknem

obejde se rovnž tak draho jako obyejný plynový hoák.

Plynový hoák s punoškou o svítivosti 40 až 150 norm.
svíek spotebuje ovšem mnohem mén, než obyejný, a to

as 2 1. plynu na 1 no. sv. Cena spotebovaného plynu je

v tom pípad ptkrát menší. Zmníme-H však Auerv hoák
žárovkou s kovovým vláknem, která spotebuje as 1 watt

na 1 nor. sv., nejeví se již takový nepomr mezi cenou za

plyn a za proud, nebo jedna norm. sv. žárovky s kovovým
vláknem stoji mén než Va oproti žárovce s vláknem uhlí-

kovým. Ceny spotebovaného plynu a proudu jeví se pak
zhruba asi takto

:

Auerv hoák. Cena plynu na 1 norm. sv. za 1 hod.

O 04 hal. Žárovka s kovovým vláknem. Cena proudu na 1

norm. sv. za 1 hod. O 07 hal. — Proud je tudíž zdánliv
skoro dvakrát tak drahý, jako plyn. Tento rozdíl vyrovnává
se však v praxi takka úpln, nebo:

1. Elektrickým svtlem zpravidla velice úsporn zachá-

zíme, jeUkož stálá pohotovost jeho usnaduje asté rozsvco-
vání a zhasínání.

2. Pi plynu nutno poítati s nemalým vydáním za cy-

lindry a punošky, které daleko pevyšuje vydání za žá-

rovku. —
3. Musíme bráti ohled na to, že Auerv hoák mívá nej-

mén 40 svíek, kteréžto množství svtla jest ve velice a-
stých pípadech pro daný úel zbyten veliké.

Ostatn nelze se na tomto míst o jednotlivostech po-
rovnání cen plynu a elektrického svtla rozšiovati, nebo
nutno pi pesném rozpotu náklad osvtlovacích bráti

v úvahu tak rzné okolnosti vzhledem k místním pomrm,
které jsou ovšem všude jiné, že zabralo by naše pojednání
píliš mnoho místa.
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Budiž pouze pipomenuto, že ve všech odborných li-

stech nacházíme pesná data vyšetená v jednotlivých pí-
padech, a že údaje tyto takka bezvýminen mluví pro elek-

trické svtlo.

Uvádím zde pouze dva podobné pípady. Dle vídeského
„Elelktrotechnik u. Maschinenbau" . 5. 1911" stálo veejné
osvtlování jedním plynovým hoákem o 60 norm. sv. ron
107 K 25 h, kdežto úhrnný náklad za proud a výmnu
elektrické žárovky wolframové o téže svítivosti a za týchž

pomr obnášel pouze 63 K 25 h. Pi jpoužití obloukových

lamp je tento rozdíl ješt vtší. V angUckých technických li-

stech byly nedávno uveejnny tabulky, ve kterých porovná-

vány byly výdaje za osvtlování ulic a námstí plynem neb

elektinou. Z tabulek vidno, že v 28 mstech jest elektrické

osvtlování mnohejm lacinjší než plynové. Prmrný,
roní výdaj za jednu svíku, vetn obsluhy, oprav,

a obnovování iní pi elektrickém svtle 49-6 hal. pi plyno-

vém 1 K 22-5 h, tedy více než dvakrát toHk. Výdaje spojené

se zaizováním elektrického nebo plynového osvtlování jsou

prmrn stejné a iní asi 3650 K pro 1 angl. mili.

Jiná nepímá výhoda elektrického osvtlování spoívá
v možnosti využitkování elektrického proudu k jiným úelm.
Elektinou mžeme dnes, jak známo, pohánti motory, topiti

a vaiti, používáme ji v elektrochemii a pi lékaství, ba lze

íci, že není ani odboru, v kterém by elektrický proud nepro-

kazoval platných služeb. Tato všestrannost elektiny je jed-

nou z nejvtších výhod použití elektrického proudu k osvt-

lování, nebo jednou zaízená elektrická ústední stanice ne-

jen že slouží k osvtlování, nýbrž vedle ostatního použití, jak

výše zmínno, skýtá hlavn emeslnému stavu a prmyslovým
závodm pohodlnou a pomrn levnou sílu pohonou. Elek-

trárna umožuje prosperitu stávajících a vznik nových zá-

vod a získává souasn použitím elektrického proudu k mo-
torickému pohonu kýženého konsumu.

Elektrický motor vyznauje se oproti jinému druhu po-

honných stroj následujícími pednostmi

:

1. Okamžitou pohotovostí, snadným spouštním a regu-

lací obrátek tém bez ztrát.

2. Spoteba proudu odpovídá tém síle, jakou vydává,

nebo stupe úinnosti jeho pomalu klesá.
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3. Zabere málo místa.

4. Mže býti pímo spojen se strojem, jejž pohání, ímž
odpadají ztráty v emenech a jiných pevodech.

5. Mže býti umístn kdekoliv i v pracovnách samotných,
nebo nezneišuje vzduch škodlivými plyny.

6. Nepotebuje tém žádné obsluhy.

7. Vyžaduje pomrn malé investice.

Jelikož použitím elektromotor k pohonu elektrárna zí-

skává konsumenta o velké spoteb roních kilowattových

hodin, poskytuje témuž percentuelní srážky na normální tarif

tak, že i režijní výlohy pi použití elektromotoru jsou po-
mrn nízké.

Z výše zmínných píin pirozen upotebení elektromo-

tor k pohonu dochází stále vetší a vtší obliby.

Ve stavb elektráren jsme u nás ješt velice pozadu, sta-

víme málo a draho. Málo stavíme proto, ponvadž je málo
podnikatel, a draho jednak z téže píiny, jednak proto, že

držíme se stále cizinou nám pedepsaných šablon, které a-
sto se na naše pomry nehodí a že nemáme dostatek vlastní

initiativy. Jak dalece jsme vtom ohledu za Nmeckem, uka-

zuje krátké porovnání stávajících elektráren. Na poátku mi-

nulého roku vykazovalo Nmecko celkem 1978 ústedních
elektráren o celkovém výkonu 1,224.682 kilowat. Na 100 km^
plochy pipadalo 3 64 a na 1 milion obyvatel 34 elektrá-

ren o prmrném výkonu 20.500 kilowatt. Oproti tomu
vykazoval stav elektráren v zemích eskoslovanských, pokud
jej bylo lze pi nedokonalé naši statistice zjistiti, v prošlém
roce tato ísla: Poet elektráren 102, úhrnný yý^on 24.000

kilowatt v území eském a 144 elektrárny o výkonu 42.000

kilowatt v území nmeckém. Nehled k tomu, že jsme v Ce-

chách, na Morav a ve Slezsku tak pozadu za Nmci, je i spo-

lený výsledek obou národ vi Nmecku velice bídný,

neb jednoduchým výpotem picházíme k závru: 31 elek-

tráren na 100 km2 plochy a 2-95 elektráren o výkonu 7100

kilowatt na 1 milion obyvatel. Naše elektrárny pomrn
málo vynášejí, akoliv ceny za proud jsou u nás celkem

nepomrn vysoké. Tam, kde elektrárna nachází se v držení

obce, je istý užitek nepatrný nebo dokonce negativní, kdežto

elektrárny soukromé nesou sice jakýs užitek, ale k velké

šikod konsumenta_, který draho za proud platí. Stávající vý-

jimky jen potvrzují pravidlo.
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Naše elektrárny jedna o druhé neví a každá pracn a ná-

kladn získává zkušenosti, jinou elektrárnou dávno nabyté.

Totéž dje se pi projekotvání nových elektráren, kde inte-

ressenti bu vbec i tch nejnutnjších znalostí postrádají,

anebo míní se býti dostaten informováni návštvou dvou
neb tí stávajících elektráren.

K odstranní tchto nedostatk stailo by uspoádati
každoron na jae neb v zim sjezd všech interessent a

spolený užitek by byl v krátké dob zjevným. Podnt k sjezdu

ml by vyjíti od ,,Svazu eských ms', který mohl by v té

vci velice úinn zasáhnouti a svým vlivem na majitele

elektráren psobiti.

Nutno v první ad ešiti spolen nkteré kardinální

otázky, z nichž ha prvním míst stojí: Mají obce samy elek-

trárny stavti, anebo je lépe pedávati elektrárny soukromní-
km cestou koncesse a za jakých pak podmínek? Nemén
zapotebí je uvažovati o tom, jak za našich pomr stavti

elektrárny co nejladnji; za jakých podmínek je prosperita

jich zaruena a jakých prostedk máme pi poclnikání k za-

bezpeení zdaru použíti. To vše jsou otázky, na které jed-

notlivec, by byl i sebe lepší odborník, nemže dáti pesnou
a uritou odpov, otázky tyto vyžadují spoleného uva-

žování.

Celkem lze íci, že zdar podniku podmiuje velkou šetr-

nost pi zaizování a jisté zabezpeení konsumu. V posledním

ohledu má družstevní elektrárna nejlepší záruku, nebo stá-

vající družstvo je vázáno proud odebírati. Co se šetrnosti

týe, doporuuje ^e tato již proto, jelikož první léta elektrány

pinášejí zpravidla ztrátu a jen zídka kdy nepatrný užitek.

Proto musí zaizovací náklad býti co nejmenší a proto je

nutno použíti k provedení co nejjednodušších prostedk
technických. Velikost stanice a prezy vedení nesmí býti

vtší, než je vzhledem k nejprve vypsanému konsumu za-

potebí. Žádné zbytené reservy, jen tolik, kolik je ku po-

honu nevyhnuteln zapotebí, jinak zatíží se zaizovací kapi-

tál do té míry, že nelze se po prvá léta bez znanéhb
schodku obejíti. Ovšem že pi zakládání elektrárny pamato-

váno býti musí na možnost rozšíení.

ím vtší je okruh psobišt elektrárny, tím vtší je

nadje na zdar podniku, nebo velký okruh zaruuje nejen

velký konsum, ale i rovnomrnost pohonu, na které mnoho
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záleží. Jest zajisté pro elektrárnu velkou výhodou, mže-li
pracovati nepetržit s pokud možná stále stejným zatížením,

což možno je jen pi velkém okruhu, kde jednotlivé konsumy
navzájem vyrovnávají úhrnné zatížení. V Sasku na p. objí-

mají nov založené elektrárny vesms obvody o polomru
50 až 60 km., kterýžto rozsah zdá se býti pro rentabilitu

elektráren nejpimenjším.
Pi projektování, zadávání a provádní elektrických cen-

trál nutno povolati dobrého znalce, který porovnává pro-

jekty, ídí stavbu a dohlíží na správné provedení její. Aby
však zjištna byla trvalá prosperita podniku, je zapotebí
opatiti si vas mimo znalce inženýra zárove budoucího
správce elektrárny, který by nejen souasn se znalcem do-
hlížel na stavbu, nýbrž i zapracoval se také ádn do ce-

lého podniku, aby tento mohl vésti pozdji k úplné spo-

kojenosti obce, pi emž pihlížeti jest hlavn ke stránce

obchodní.
Dále se doporuuje dobe uvážiti a pedem rozhodnouti,

má-li msto samo provádti soukromé installace, i má-li

tyto zadati koncessovaným installaterm. O této otázce po-
jednáno bylo již asto v rzných odborných listech, i nelze

na ni dáti urité odpovdi pro všechny pípady správné.

Tolik je jisto, že pi malých elektrárnách a malých installa-

cích, kde výdlek nejde do vysokých ísel, zajisté se ne-

vyplatí penechati soukromou installad volné konkurenci a je

lépe, installuje-li elektrárna sama na svj vrub. Naproti tomu
v mstech velikých, kde bývá více installaterských firem,

doporuuje se penechati installování domácím firmám, které

pak samy vyhledávají nové konsumenty, aquirují tak za

elektrárnu a pispívají nemálo k rozšíení konsumu.
Stanovení proudového tarifu vyžaduje rovnž bedlivého

uvážení. Pi stanovení sazby musí býti vzat ohled nejen

na výrobce, nýbrž i na odbratele. Sazba musí býti jedno-

duchá, jasná a srozumitelná. V poátcích elektrárny nebude
ovšem lze hned stanoviti správnou sazbu, nebo píští data

v pohonu nejsou známa. Je nutno vzíti za mítko obdobné
pohony ze statistik elektráren. Základem k výpotu slouží

zpravidla rozdlení režijního nákladu na 3 skupiny: náklad

výrobní samotný, náklad vzniklý se zaízením elektrárny, a

konen specielní náklad, jenž týká se jen zaízení pro vý-

robu proudu pro odbratele. Bližší o tom viz „Elektrotech-

nický Obzor", 1910, . 5. a 6.
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Nejvíce používá se v elektrárnách paušálního tarifu nebo
platí se proud dle spoteby mené poítadly rzného druhu.

Paušální tarif má tu nevýhodu, že není možno cenu spra-

vedliv na jednotlivé konsumenty rozdliti a poškozuje se

pak bu konsument a nebo elektrárna. Mení proudu vyža-

duje zase nákladných poítadel, nutí asto konsumenta k pí-
lišné spoivosti se svtlem, ba nejednou odráží jej — vzhle-

dem k v^ysokému nájemnému za poítadlo — od pipojení
k elektrárn vbec. Pi malém potu installovaných žárovek

užívá se t. zv. obmezova proudu, pístroj, který pipouští
jen urité maximum proudu, pi jehož pekroení samoinn
pinutí konsumenta — (žárovky ponou blikati) — k ome-
zení potu hoících žárovek na smluvenou míru. Tehdy lze

s výhodou použíti paušálního tarifu a možno beze škody
vyhnouti se drahému mení proudu. 1 bylo skuten ne-

dávno zjištno v 15 ústedních elektrárnách v Nmecku, že

zavedení obmezova proudu dalo ty nejlepší výsledky.

Pikrome konen k otázce pouliního osvtlení, které

správy mst v prvé ad zajímati musí.

Menší msta as do 15.000 obyvatel nucena jsou zpra-

vidla z finanních dvod obmeziti osvtlení na nejmenší

míru, nebo jak' malý poet poplatník, tak pomrná roz-

sáhlost osvtleného obvodu nutí k šetrnosti. Roní výlohy

veejného osvtlení kolísají mezi 1 až 3 K na jednoho oby-

vatele, takže obnášejí prmrn asi 1, 5 K, po pípad
i mén.

Za tchto okolností je zlepšení uliního svtla jen tehdy

možné, když použije se co možná ekonomických lamp a nej-

dokonalejších systém osvtlení. Z té píiny používá se

pro veejné osvtlení malých mst nejastji plamencových
obloukovek nebo žárovek s kovovým vláknem. Používané
obloukové lampy umísují se obyejn na každé druhé kižo-
vatce ulic. Toto uspoádání má však tu vadu, že psobí na

oi passant v nejvyšší míe nepízniv. Proto zamnili

v mnohých mstech obloukové lampy dvojnásobným po-

tem žárovek s kovovým vláknem o poloviní svíti\'osti, umí-
stných v poloviních vzdálenostech. Tím zpsobem dociluje

se nejen daleko rovnosmrnjšího osvtlení, nýbrž i cenné
úspory proudu. Pokusy ukázaly, že lze tímto zpsobem do-

cíliti až 42 pro. úspory na spoteb proudu oproti oblouko-
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vým lampám. Pi tom však získává jistota pohonu, nebo
v tom ohledu pedí, jak známo, žárovky jakýkoliv oblou-

kový systém. Skuten také vytlaily žárovky s kovovým
vláknem v mnohých mstech obloukové lampy. Jen na ve-

lice freqventovaných místech, v nejživjší ásti msta dopo-
ruuje se použíti obloukových lamp.

Jako pohonné síly užívá se, nehled na využitkování

pirozených \'odních sil, kterých jest u nás v Cechách dosti

zanedbáno, pi malých moderních elektrárnách do 1000 HP
v^ýkonnosti výhradn naftových vysokotlakých motor — vtší
elektrárny pak používají parnícTi turbin tak zvaných turbo-

generátor.

Jak jsem se již díve zmínil, churaví naše elektrárny na

nedostateném konsumu proudu v pomru jich výkonnosti,

ježto zásobují malý okršlek, v kterém maxima spoteby
proudu jeví se v jistém ase, ostatní pak as jest elektrárna

málo zamstnána. Odpomoc v tchto pípadech jest jedin
znaným rozšíením okrsku dodávání proudu, neb spojení

více elektráren menších, s pípadným yyužitkováním ^od-

ních sil v jednu elektrárnu, která znanou redukcí režie

levnou výrobou, poskytuje záruku dobré rentability. Pi tomto

sjednocení elektráren nehrají vzdálenosti 50 a 100 km žád-

nou roli, neb lze zvýšením naptí vždy ztráty v mezích 3

až 5 pro. udržeti.

V závrek budiž mi dovoleno zmíniti se o nejnovjším
zpsobu využití elektrického proudu. Míním spalování smetí

a využitkování vyvinutého tepla ku pohonu ústední elektri-

cké stanice. Z našich elektráren jest tímto zaízením opa-

tena elektrárna v Brn. Uvádím to jen k vli zajímavosti,

nebo za stávajících pomr sotva asi které msto v e-
chách — vyjma snad Prahy a Plzn mohlo by podobný
experiment se zdarem provésti. Avšak technika jde dnešní

dobou rychlými skoky ku pedu i lze se nadíti, že co ne-

vidt bude seriosn uvažovati o podobných podnicích také

u nás.

K spalování smetí nutno použíti pece zvláštní konstrukce,

jak povaha toho neobvyklého paliva vyžaduje, která zárove
podmiuje konstrukci kotl ponkud odlišnou od obvyklé.

Za hranicemi provedeno bylo již nkolik takových zaízení,

avšak až posud vyplácejí se dosti špatn. Podrobný rozpoet
píjm a vydání takové elektrárny udává náklad za spálení
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jedné tuny smetí asi 2 K 50 hal., kdežto istý výnos jza

získanou elektrickou energii a odprodej šlak obnášel pouze
2 K. Elektrárna pracuje tedy s deficitem. Nicmén nesmíme
zapomenouti, že ve vydáních zahrnuty jsou veškeré náklady
spojené s dovozem smetí na místo, což jinými slovy zna-

mená za úklid smetí, který ovšem bez postavení elektrárny

pišel by též mstu dosti draho.*)

(Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
Dkuji srden p. referentovi za zajímavý výklad. Prosím,

má nkdo dotaz neb pání k nkterému z pednesených
referát ?

Udluji slovo korreferentu v otázce prvé p. Ing. V.

Vaiglovi, editeU plynárny v Plzni.

*)Literatura: Elektrotechnický Obzor, Praha.— Elektrotechnische
Zeitung, Berlin. — Elektrotechnik u. Maschinenbau, Víde. — Eiektrische
Kraftbetriebe u. Bahnn, Lipsko. — Elektricien, Paris. — Elektricial
World, New-York. — Elektriestvo, St. Petrohrad. — Lumiere electrique,
Paris.
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ING. V. VAIGEL:

PLYNÁRENSKÉ POMRY NAŠICH MST.

Slavné shromáždní!

Mám za vhodné k. první pednášce p. vrchního inž. Bašty

pripojiti ješt nkteré objasnní:

Plynárenské pomry našich eských mst dlužno pova-
žovati co pomry ojedinlé a nelze* z inich vyvozovati dsledk.
Tak nestává ani jediné eské firmy, která by se výrobou ply-

náren zanášela.

Z veškerých mst eských je jediné velkomsto kr. Praha,

kde však plynárny mstské mají konkurenci v plynárn bel-

gické, patící nyní Anglianm. Máme dále 1 msto velké,

naši kr. Plze. V mst o 15.000 obyvatelích stává vedle

plynárny již elektrárna.

Propaganda v píin plynu nedje se vlastn žádná.

Jinak je tomu u naší družky — u elektriky. — Co tu po-

vstalo firem eských, které chtí celé naše království elek-

trickými centrálami obšastniti.

Každý pokrok v elektrice sledován je celou naší* ve-

ejností.

Ohlédnme se trochu po svt.
Plynárnictví pochodí z Anglie, nuže, jak to je v Anglii?

Pi studijní své cest roku loského ml jsem píležitost

na vlastní oi o všem se pesvditi.

Nuže, stává tam k osvtlení Londýna celkem 15 plvná^

renských spoleností. Vyrábí se v Anglii 5 miliard 400 mi-

lion m-' plynu, který jde potrubím 55.000 km dlouhým k 6 mi-

lionm odbratel a 700.000 svítilnám. 98 "o veškerého

veejného osvtlení je plyn ;
2on svtlo elektrické.
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Plyn dominuje a v plynárnách anglických investováno je

4 miliardy 138 mihon korun.

Tolik prozatím o Anglii.

Pihlédnme k Nmecku. Dle stavu z 31. bezna 1906

bylo v pruských mstech odbratel elektiny 84.270, v tchže
mstech odbratel plynu 858.109. Tedy odbratel plynu je

statisticky prokázáno v 'Prusku 1 Okát tolik jak odbratel
elektiny.

V Berlín i s okolím je zaveden plyn v 98—99 o/o veške-

rých domácností. Z tch mají 75 o/o plyn výlun, 23 ob mají

plyn a elektinu — 8ob jen elektinu.

V roce 1910 pibylo za jediný rok 28.455 plynomr,
kdežto veškerých elektr. poítadel bylo tamtéž do poátku
listopadu r. 1910 jen 30.146. Vidíme, že dospíváme v N-
mecku k výsledkm opt stejným. — Plyn má postavení

vdí a nelze jej dohonit vbec!

V posledním roce postaveno bylo v Nmecku 60 ply-

náren v místech, kde elektrické centrály 12—14 rok stávaly;

jak vysvtliti tento úkaz ?

Prost tím, že plyn pro úele topení a vaení nelze

bez vehkých finanních obtí elektinou nahraditi. — Známo,
že 1 in^ plynu má 5000 kalorií; 1 kw. hodina však jen 864

kalorií. Jelikož bývá stejná cena, je z toho vidti, že plyn

je 5-78krát výhodnjší pro topení a vaení, nez svtlo elek-

trické. — Mezi tmito msty je i msto L a u f e n, z kterého

ped 20 roky vedena byla elektrická síla do Frankobrodu
n. Mohanem.

Dnes má Laufen svou plynárnu, kterou dodaten si

postavilo.

Již r. 1903 dodáván plyn z jediného ústedí v St. Marga-
reten veškerým mstm a místm na Bodamském jezee. —
Berlín dodává plyn na 5Qkm vzdálenosti, jako z Prahy do
Berouna. — Stávají plynárny v Nmecku i pro 24 a více

obcí. Plynová potrubí mst Berlína a Postupimi se stýkají.

Úloha, dodávati plyn do vzdáleností sebe vtších, tech-

nicky je rozluštna a více jak v 25 pípadech velkolep upo-
tebena.

Zastaralým zvykem je uvádti elektinu v píin bezpe-
nosti na míst prvém.
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Kr. pruský zemský stát. úad udává škody za r. 1909

ohnm povstalé takto

:

Plyn . . .v 1198 škoda zpsobená M 278.468
elektina. . v 382 „ „ „ 1,618.797

petrolej . . v 4765 „ „ „ 1,240.905

Nerate zapomenouti pi tom, že plyn je lOkrát rozšíe-
njší, než svtlo elektrické.

Picházím k veejnému osvtlení. — O výhodách plynu
stlaeného referoval p. vrchní inž. Bašta. Dlužno snad jen

dodati, že dnes stávají lampy plynové o 4500 svíek, které

dávají 5násobnou intensitu lamp elektrických. Vidíte takové

o 4000 svíek v Berlín v ulici Královéhradecké, na Po-
stupimském námstí a jinde. 98"o veškerých Berlían pova-
žuje toto svtlo za elektrické a diví se, pro práv ta elek-

trika v uvedených ulicích tak intensivn svítí.

Zásluhou msta Prahy vidíte toto osvtlení o 2000 svíek
v ulici Jungmannov zde. Pro nás ostatn je zajímavým fak-

tem, že plynem stlaeným se dají intensity uvedené docíliti.

Vám, velectní pánové, doporuuji tyto lampy plynové,

které se umístí na kandelábry do výše lamp elektrických a dá-

vají 1000 HS efektu svtelného pi našem normálním tlaku

plynu. — Podotýkám jen ješt, že spoteba hodinová takové

lOOOsvíkové lampy je 6 ní^.

Poukazuji dále na rozžehovae pomocí tlaku plynu, kte-

rými možno veejné osvtlení celého msta v okamžiku z ply-

nárny rozsvítiti. Jsou již systémy rzné ádn propracovaný;
v Plzni zavedli jsme systém Qafeg, vnitní msto opateno
je 305 rozžehovai, které jsou v innosti od 27. záí a zna-

menit se osvdily.

Mám zde obmezený poet prospekt této firmy k dispo-

sici. Kdo by se o to zajímal, nech váží k nám cestu a bude
mi každý z pán vítán.

V resoluci se žádá utvoení svazu mst, které mají ply-

nárny. Považuji tuto okolnost za nesmírn dležitou. — Ply-

nárny našich mst mají — až na jedinou výjimku — plyn-

mistry, kteí znají tolik, by zamezili pípad výbuchu a kteí
vdí, co uiniti, by výroba plynu dala se kontináln. Oni
nemohou ani pokroky plynárnictví sledovati, nestává eských
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odborných asopis, které by jim poskytly píležitost k dal-

šímu odbornému vzdlání.

Svaz plynárník v Nmecku stává již po 52 rok (je tam

as 1400 plynáren); kdyby bylo z nich jen 50 lidí pilných, tak

snesou mnoho cenného materiálu, který pijde k dobru všem
1400 plynárnám a je spolku tomu, jakož i plynárenskému

journalu Nmecko — pokud vývoje plynáren se týká —
ohromným díkem povinováno.

S kým mže plynmistr našich menších mst své náhledy

vymniti, koho na rádu se optati ? — Nikoho, a v tom vzí
neblahost pomr našich menších mst.

Dotkl jsem se již té okolnosti, že plynárny mají velký

význam národohospodáský. - Vývoj mst našich vyžaduje

nových a nových finanních zdroj. — Nuže, velectní

pánové, v plynárnictví máte ten poklad; je teba jíti v ped
vytrvale, obezetn, cílevdom. K tomu však je nám teba,

aby i náš inteligentní dorost byl pipravován. Nemám na

zeteli, by jen technití úedníci plynárenští byli zdokonaleni.

Prmysl tento svtelný žádá toho dnes, aby i každý in-

ženýr, architekt a stavitel ml dostatených o plynu vdo-
mostí, a aby veškeí tito initelé spolen, hledíce k ohrom-
nému významu národohospodáskému, plynu dopomohli unás
k tomu významu, jaký týž již má v íši sousední a ve všech

zemích kulturních.

editel plynárny sám jediný dnes na to nestaí. — Abych
jen píklad uvedl. V anglické plynárn Gas Light 8^ Coke
Co. v 'Londýn stává 550.000 plynových kamen; v jednom
z našich mst dotyný inženýr je vylíil co zdraví škodlivé,

ve školách naprosto neupotebitelné ! Pro? Protože školník

mu je nedoporuil ; musil k nim brzo vstávat a je zapalovati.

Pihlédneme-li k významu národohospodáskému, jakýž

plynárny všude jinde mají, je požadavek, by na našem
uení technickém píslušná prfesura byla zízena, více jak

spravedlivým

!

O nutnosti kurs mistrovských a installatérských na na-

šich prmyslovkách neteba se šíiti; potebujeme jich jako

soli. —
Ku konci chci dáti novému s\'azu plynárenskému k uvá-
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žení jesté njaké pokyny, pak-li mi dovoleno as 2 minuty
ješt tqDlivosti Vaší, velectní pánové, využíti.

Upotebme v^domostí plynárník z Anglie a Nmecka.

V Anglii jsou to plynové automaty. Plynárna provede
instalaci, dodá sama plynomr, automat i osvtlovací ped-
mty a to vše za pirážku 2 h pro 1 m^ spotebovaného
plynu, a odbratel neplatí za instalaci ani halée, vhodí 20halé
a pone svítiti.

Plynárna londýnská, zmínná Gas Light & Coke Co., má
všech plynomr 675.000, z tch však 395.000 plynových
automat.

V celé Anglii je již pes 2 miliony plynových automat,
které Anglii získaly odbyt 800 milion /;;•, který by bez auto-

mat prost nebyl.

V Amstrdam postavili v 10 letech 53.000 automat. Ve
Vídni dosáhli již loni 16.000, v Norimberce stojí 10.000 auto-

mat a 4200 pihlášek nevyízených.

S automaty zapoal jsem loni v záí, u nás je za 20 hal.

760 litr plynu; do dnes je v Plzni postaveno 3-18 automat,
které v roce 1912 již samy zvtší odbyt plynu o 100.000 w-
(as o tolik, mnoho-li prodává soukromníkm nkterá z men-
ších našich mstských plynáren).

Plynovými automaty získáme píznivce v adách, kde
dosud jen petrolej byl potebován.

Tak na píklad Nmecko platilo ron 100 mil. marku
Americe za petrolej. Upotebením plynových automat z-
stane ást penz zde, které opt ve prospch a y zájmu ve-

ejnosti se upotebí. Tolik o zkušenosti z Anglie.

'V em teba následovati Nmecko ?

V Nmecku je ilá agitace pro prodej technického plynu,

zejména k vaení. Prmrná cena plynu pro tyto úele
v Nmecku je 12 2 pf. = 14-2 halée za 1 m"-.

Svaz nmeckých plynárník vzal do svých služeb 3 dámy
co instruktorky. Tyto se nejprve piuily všemu potebnému
o plynu, zejména však vaení na plynu a poádaly v rz-
ných mstech Nmecka pednášky o vaení a peení na plynu

a instruovaly dámy, které specieln o to se zajímaly. Dnes
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jsou již dále — zkušenost tuto mám z Norimberka. Vaení
na plynu je tam pedmtem povinným \' nejvyšší tíd škol

dívích mšanských a pi dívím lyceu tamním je letos

prvn zvláštní kurs pro dámy, resp. paní.

Dívka, kteráž ve škole má srovnání sporáku plynového
a sporáku uhlím vytápného, seznavši istotu a úelnost to-

pení na plynu, prosadí to i u svých rodi a tím opt pra-

cují pro budoucnost.

Pál bych si však dokati se toho rozmachu i u nás

ve prospch našich mst, jakož i ve prospch lepší naší bu-

doucnosti. Na zdar!

(Potlesk, výborn !)

Pedseda sekce Ing. Zvina: Dkuji p. cd. Ing.

Vaiglovi za podrobný výklad, který dopluje referát ply-

nárenský. K slovu se hlásí p. Ing. Josef Sixta, chefinženýr

a pednosta elektrárny obce Pražské.

Ing. Josef Sixta:

Velectní pánové!

Pan referent Ing. Bašta doporuuje úastníkíim sjezdu,

aby shlédli veer veejné osvtlení plynem v Jungmannov
tíd, obloukovými lampami ve Ferdinandov tíd a žáro-

vými tlesy v "Rytíské, ímž chce poukázati na intensivní

osvtlení plynové proti elektrickému. Toto pirovnání jest

nesprávné, jelikož v Jungmannov tíd jsou installována ply-

nová tlesa na 2000 svíek intensity, kdežto obloukové lampy
mají jen 400 až 600 svíek, v Rytíské ulici tlesa žárovková

(9 žárovek po 50 svíkách) tedy také jen 450 svíek. Smro-
datné pro posouzeni' obou druh svtel budou teprve data

obecních plynáren o nákladu zaizovacím, udržovacím a pro-

vozovacím.

Pan editel plynáren plzeských zmínil se o plynových

tlesech až na 4000 svíek. V osvtlení elektrickém možno
docíliti podobné svítivosti jednoduchým kombinováním 4 elek-

trických žárovek a 1000 svíek.

Posouditi povšechn, zda-li osvtlení plynové je levnjší

osvtlení elektrického, dobe nelze, ponvadž cena u elek-

trického proudu je závislá na rzných initelích a kolísá
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znan (cena 1 kwhodiny) od 70 hal. až do 3 hal., kdežto

prodejní cena plynu v takové míe nekolísá.

Referent p. Ing. Macháek zmínil se o tom, že u nás

staví se draho a že pomrn málo elektráren postaveno než
v sousedním Nmecku. Porovnají-li se ceny, piipadajíc: na

1 kw výkonnosti elektráren, postavených u nás odborníky,

jsou ty ceny stejn vysoké, po pípad i nižší. Že konsum
elektrického proudu u nás je menší, dá se vysvtliti tím, že

není v takové míe vyvinut prmysl jako v Nmecku.
Pokud se týe otázky installování u konsumentíi, tu je do-

poruitelno, když každá elektrárna installuje si sama, jelikož

volí ve svém zájmu jen dobrý installaní materiál a práci

samu provede si také bezvadn.

V malých mstech, kde kontrola spotebovaného proudu
u jednotlivých konsument dá se pesn posouditi, doporu-

uje se spotebu proudu paušalovati, ve velkých mstech do-

poruuje se používati elektromr.

Vtjec, má-li se pikroiti kdekoli ku stavb plynárny
nebo elektrárny, mají býti slyšeni odborníci a tím prospje
se jen vci samé.

(Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
K slo\u dále pihlásil se p. Ing. Václav B š i n s k ý,

inženýr elektrických podnik král. hlav. msta Prahy.

Ing. Václav Bšinský:

Velectné shromáždní!

Akoliv osvtlení plynové je o nco levnjší než elek-

trické, pece jenom v osvtlení soukromých obydlí musí zví-

tziti osvtlení elektrické a to pro jeho naprostou bezpenost.
Dále uvádím, že dle statistiky svazu nmeckých installateur

nevznikl v letech 1908, 1909 a 1910 ani jediný úraz neb
pípad ohn v bytových installacích. Jest-li se tedy nkdy
pihodí njaká nehoda, je to v provozovárnách, nebo pi ven-

kovských vedeních.

Co týe se vaení a topení, uznávám pevahu plynu, ale

i tu pomry se zaínají mnit. V oboru užití tchto energií

jako síly poháni \''ítzí pi menších výkonnostech motor
elektrický naprosto.
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Na konec \' aru ji proti pstování té politiky,
dle níž každá malá obec by chtla stavti svou
elektrárnu. Heslem musí být zakládání pokud
možno velkých elektráren pro veiké okrsky.
Tím jedin stane se výroba racionelní.

(Souhlas.)

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
K slovu hlásí se p. Ing. K e cl í k, mstský inženýr z Klatov.

Ing. Tomáš K e c 1 í k, mstský inženýr z Klatov':

Velectní pánové !

Jsem velice povden p. ed. Vaiglovi za jeho velá slova

penesená po obsáhlé pednášce p. vrch. inž. Bašty ve pro-

spch plynáren a specieln jeho vzpomínku a zájem pro

plynárny malé. ^''ždy u nás, vylouíme-li Prahu, máme co

dlati pouze s podniky u porovnání s cizinou vesms ma-
lými a nehodí se tudíž pro tyto malé pomry veškerá

opatení neb výhody, které poskytují objekty rozsáhlejší.

Z množství hlásících se o slovo k thematm pedneseným,
patrn nepomrn veliký zájem na vci, a dovolím si pouze

nastíniti, maje na mysli paralelní psobnost jak plynáren

tak elektráren a jich svorné soužití, jakož i výhody té

kieré energie a plynové i elektrické pro rzné úele, své

mínní, pro u nás v poslední dob plynárny se tém ani

nezizují a v širším obecenstvu vzniká proti ni:n dokonce

i jistý odpor.

Jest to pedevším veliká neinformovanost obecenstva jak

o vlastnostech plynu, tak o jeho schopnostech k možnému;
nejširšímu upotebení a zaízeních, které výhodn a eko-

nomicky pro užití plynu se hodí, dále nedostatek domácích'

firem jak pro stavbu a akvisici pro plynárny samé, tak

pro dodávání pedmt installaních a zaízení, jimiž se

plyn konsumuje, dále žádný orgán u nás, jenž by ml za

úel hájení a pouování obecenstva o správném užívání

a výhodách plynu, konen pebytek firem agitujících pro

elektrárny a elektrárny installujících a pedpojatost ne-

informované ásti obecenstva proti plynu jako energii ne-

moderní

Kam až agitace pro elektrárny mže jíti svdí i lánek
o elektrickém osvtlení mst v kalendái es^ samosprávy
r. 1911, kde se uvádí od odborníka-znalce údaje nejen
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pehnané, ale úpln falešné zejména tam, kde jsou zmínky
o Klatovech.

Vítám tudíž dvojnásob dnešní debatu a vzhledem k rych-

lému pokroku techniky, zejména osvtlovací a zdravotní
vbec, doporuuji, aby na píšt dly se schze sekce tch.
zdravotní es. mst plenární každoron, kde by se veškeré
akutní otázky technické mohly odborn a vcn za nejširší

úasti a nabytých zkušeností projednávati.

Souasn navrhuji, aby veškerá msta ve svazu súast-
nená povinna byla podávati každoron zprávy o technických,

pípadn hospodáských výsledcích jednotlivých zaízení,

podnik atp. v režii obce vedených, zejména plynáren, vo-

dáren, elektráren, ve. osvtlení, kanalisací, lázní atp., ímž
dostává se všem interessentm do rukou mítko z našich

pomr a tím mimodk se donucují pracovati k pípadnému
dalšímu zdokonalení svých objekt.

Ve píin porovnání elektrického svtla s plynovým po
stránce bezpenosti proti ohni namítám u elektriky mož-
nost a asté vznikání t. zv. krátkého spojení, zejména
u vzdušných vedení uliních a instalací v bytech, ímž po
mém názoru a svých zkušenostech musí elektrika ped ply-

nem ustoupiti do pozadí. Také zdravotn elektrické svtlo
pro své paprsky ultravioletní a asto i neklidnost nijak ne-

stojí proti plynovému v popedí a mže se prost íci, že

se mu jen vyrovná. Oba druhy energie mají urité vlast-

nosti, jež je pro urité úele iní nezbytnými, pro jiné

rovnocennými.

Velectní pánové I Bylo zde vzpomenuto veejného osvt-
lení a nkterých cen. Dovoluji si optn podati nkterá
data. Ne snad abych vystujjoval jako odprce osvtlení
elektrického a energie elfcktrické, nýbrž proto, abych ne-

správnosti obecného mínní o plynu uvedl na pimenou
míru. Mám na starosti oba podniky v Klatovech, plynárnu
i elektrárnu, a prospch obou mi leží stejn na srdci, ale

pokládám za povinnost upozorniti na nebezpeí jednostran-

nosti ze zizování jen elektráren, pípadn i hospodáským
z tohoto škodlivým dsledkm, nehled ani k dležitým
a cenným prospchm a zdravotním a jiným, jež jsou pro-

kázány pi používání energie plynové, pípadn i zplodin

vedlejších po výrob plynu (koks).

Dle výkazu z r. 1910 spotebovalo se u nás pro 1

lampu s Auerovým hoákem pi 2800 hod. prmrném sví-
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cení 4-4 punošek (tlísek) a 48 cylindr, téhož roku pi
38 žárovkách osvtlení veejného spotebovalo se pro 1

lampu nákladu 8-60 kor. ron pi pomrn daleko menší
dob svícení než u lamp plynových.

U porovnání s výsledky docílenými dle sdlení p. ped-
eníka v Kolín stálo r. 1909 osvtlení ve. v Klatovech
17.09903 K, i na 1 obyv. pipadá as 1 20 K ron na ve.
osvtlení, z ehož náklad na svítilny plynové potem 181

obnášel sám ron 12.792-53 K, do ehož je zahrnuta i ob-

sluha 35 lamp elektrických.

Chci se ješt zmíniti o výsledcích u nás docílených pi
souasnosti plynárny i elektrárny. Plynárna, existující o
r. 1874, kdy vyrobila 81.672 m^ plynu, pi zaízení elek-

trárny r. 1907 utrpla újmu pouze nepatrnou, která za

krátko se vyrovnala a dnes již existují oba podniky vedle

sebe zdárn vzájemn se podporujíce, doplujíce a vzkvéta-

jíce i hospodásky. K pehledu uvádím:

vyrobeno plynu vyrobeno elektiny

R. m^ Kwh.

1906 336,896
1907 335.840 25.158

1908 321.889 55462
1909 344.413 60.637

1910 353.390 71.519

Patrno, že obecenstvo používá obou energií dosti a s roz-

myslem a odtud zdravý vývoj obou podnik.

Pi tom Je cena:

svícení: pohon:

elektriky: ... 60 hal. ... 35 hal. ... 1 Kwk.

plynu: .... 24 „ ... 18 „ . . . 1 m^

Ku konci zmíním se ješt o výsledcích docílených v Kla-

tovech pi ústedním vytápní školní budovy plynem. O
zavedení jeho do 18 místností o výme 4293-34 m-' i pr-
mrné velikosti místností 238-66 m^ spálilo se v roce

1907 celkem 18.340 m» plynu.

1908 „ 18.939 m" „

1909 „ 16.669 m» „

1910 „ 13.621 m-' „

i na 1 m' spotebuje se ron as 4 m^ plynu. Plyn útuje
se pro ten úel 1 m"' za 10 hal.
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Také plyn jako hybná síla má urité pednosti, zejména
láci.

Spotebuje-li se u plynového motoru dobe poítáno
600 1 plynu na 1 k. s. za hod. a ítáme-li 1 m^ plynu po
18 hal , stojí 1 k. s. 10-8 hal. i užijeme-li energie elektrické

a vezmeme-li 1 k. s. -^ % kwt. musí býti 1 kwt. za 13-6

hal., aby pohon elektrický byl stejn drahý s plynovým,
na jiné okolnosti (investice a pod.) nehled;.

U elektromotor jsou tu zase jiné okolnosti cenné, jako
rychlá pohotovost, lehí obsluha atp.

Doufám, že tmito upozornními jsem aspo ásten
uvedl na pravou míru názory na používání energie plyno-
vé a doplnil tak vhodn vývody p. pedeník i p. refe-

renta a peji si, aby výsledky dnešního jednání mly pro
plynárny i elektrárny toho nejlepšího výsledku.

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
K slovu pihlásil se dále p. Ing. Ludvík ížek, sta-

vební rada král. hlav. msta Prahy a profesor na c. k. vysoké
škole technické v Praze.

Pan Ing. ížek:

Velectní pánové!

K pedmtm dnešního jednání v sekci technicko-zdra-

votní jest na nás, její lenecli, abychom zaujali stanovisko

práv na stanovisku této sekce. Velmi zajímavá a

pouná sdlení pán referent a eník po nich, nás k tomu
pímo nabádají.

Nelze upíti, že jakmile elektrická energie opustila expe-

rimentní stl, a uvedena do služeb veejnosti jako zdroj

svtla, vzešel v ní t. zv. svítiplynu soupe a s ním — eknme
— boj mezi elektrárnami a plynárnami.

Mli jsme dnes krásnou píležitost slyšeti o mnohých vý-

hodách a pednostech obou tchto novodobých ústav i n-
které pokyny pro jich úelné zaizování.

Co hygienika nejvíce musí zajímati, jsou rozhodn vedle

pedností národohospodáských také ohledy na veejné
zdravotnictví.

Zdálo byse na prvý pohled, že plynárny, které pece
vyrábjí jedovatý plyn, které svoje okolí obtžují zápachem
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svých výrobk (ovšem nejsou-li ádn vedeny), nejsou

v ohledu hygieny msta žádným dobrodiním a že je v tom
jistá kontradikce se stanoviska veejného zdravotnictví. Na-
proti tomu, jak jsme se 3iž ve škole uili, elektrická energie

jest neviditelná, bezvonná atd. — zkrátka nikoho neobtžuje.

Oba tyto dary pírody, plyn a elektinu, nutno zajisté

technickou rukou náležit ovládati pi jich vzrodu

i pi použití, mají-li býti k užitku a prospchu obyvatelstva

v každém ohledu. Hygienickou pedností plynáren jest -

jak jsme slyšeli — že pi centrální výrob jsou s to do

znané m íry vésti k obmezení a odstranní koue
a sazí v mst. K resultátu tomu dospl i kongress lon-

dýnský v r. 1882 pi jednání o boji proti koui za úelem
jeho obmezení (Smoke-Abatement) a resultát ten podnes je

v plné platnosti. Pejeme si zajisté, aby vzájemné závodní
plynáren a elektráren obma i obyvatelstvu pineslo nejlep-

šího zdaru, máme však za to, že pední snahou bu-
doucích elektráren mla by býti úplná neod-
vislost na uhlí, ze kterého sice nepímo vyrábjí elek-

trickou energii, ale pímo vydávají — jak jsme vera
mohli pozorovati — ze svých komín spousty koue a sazí.

Nastalým nedostatkem uhlí pestává životní existence

každé takové elektrárny. Ideálem elektrárny budiž
proto výroba elektrické energie — bez uhlí.

(Výborn ! Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
K slovu je dále pihlášen p. Ing. Ant. Hlaváek,

pednosta technického a hospodáského oddlení král. msta
Kolína

Ing. Ant. Hlaváek:

Velectní pánové!

Poukážu na pomry osvtlení v menším mst se 17.000

obyvateli, v kr. mst Kolín.

Veejné osvtlení je plynové a plyn dodává plynárna

akciové spolenosti, kterouž má v nájmu firma cizí. S ní má
obec smlouvu, která vyprší v roce 1916, dle níž jest ply-

nárna povinna osvtlovati veejná prostranství a ulice za cenu
21 hal. za hodinu a plamen, udržovati svítilny, stojany a

ramena, kteréž dodává obec, dále povinna svítilny rozsvco-
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váti a dodávati potebná losvtlovací tlesa a též svítilnv istiti.

Pi potu svítilen 230, z nichž jest as polovice veerních a

polovice celoroních, vyžaduje roního nákladu as K 13.000.

Letošního roku zaizuje firma Kižíkova elektrárnu vtších
rozmr, zamýšlejíc dodávati proud do okolních i vzdálených
mst, a získala k tomu úelu od obce jediné právo ku ve-
dení sít po obecních a veejných pozemcích a domech.
Obci Kolínské se nabídla ku osvtlování veejnému. Prove-
denou kalkulací dosplo se ku výsledku, že pi stejné inten-

sit osvtlení a stejném rozdlení lamp by firma obci dodá-
vala proud za 27 hal. za 1 kwh., akoliv jinak jest smlouvou
proud stanoven na 55 hal. ža 1 kwh., ovsem s poskytnutím
píslušných výhod pi vtší spoteb proudu.

K podobnému výsledku se došlo pi pohonu erpadel
ve vodárn. Ku pohonu jich slouží dva benzinové stroje,

které jsou v innosti již po 7 let a nevyžadovaly doposud
žádných oprav. Uvedené firm jednalo se o získání tak ve-

likého konsumenta zejména v "Hob denní, kdy není na proud
odbratel. Firma hledla poskytnutím výhodné ceny pohon
elektrický uskuteniti, však kalkulací se došlo k tomu, že

by musila býti cena proudu pro pohon erpadel upravena

na 12 hal. za 1 kw., nemla -li by obec míti ze zmny po-

honu ztrátu. Pi kalkulaci této brala se v úvahu cena benzinu

nezdanného 30 K za 1 q, možná nyní, když cena benzinu

následkem kartelu rafinerií petroleje stoupne, se docílí vý-

sledku jiného, který mže vésti ku provedení pohonu elek-

trického na místo benzinového.

(Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
K poznámce pihlásil se p. Ing. V a i g 1, editel ply-

nárn\ v Plzni.

Ing. V a i g 1

:

Dosud nepodailo se z jedovatého plynu odstraniti ky-

sliník uhelnatý. Zápach plynu prozrazuje jeho pítomnost a

proto pi náležitém pouení konsument, práv tímto zá-

pachem lze zabrániti každému neštstí.

Co se týe topení, pozorujeme, že v palivu nestalo se

žádného pokroku. Pi topení plynem lze dosíci veliké inten-

sity a topení možno ihned zastavit neb pustit.

176



Pedseda sekce Ing, Fr. Zvina:
K další poznámce pihlásil se p. Ing. Tomáš Keclík.
Ing. Tomáš Keclík:
Poukazuji na výsledky plynáren v Klatovech a v Kolín,

které se shodují a poukazuji na to, že nemáme ješt skoro

žádné zkušenosti o topení plynem ve školách, ponvadž
dosud bylo málo v Cechách zaízeno. Dle svých zkušeností

v Klatovech mohu prohlásiti, že jak elektrárna, tak i plynárna

zdárn se rozvíjí.

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
Peje si ješt nkdo slova? Jelikož tomu tak není, ud-

luji závrené slovo referentu p. Ing. R. Baštoví.

Ing. R. Bašta:

Velectní pánové!

Veškeré vývody, týkající se vtšího nebezpeí pi užití

plynu, odmítám jako neodvodnné a konstatuji, že všemi
eníky, mluvícími pro osvtlení elektrické, doznána byla

dnešní oekonomická pevaha plynového osvtlení uliního

i vnitního a poukazuji na stížnost zástupci elektráren vy-

slovenou, že elektrárny venkovských mst trpí nedostatkem

konsumu; vysvtluji to tím, že dnešní poteba venkovských

mst omezuje se hlavn na levnou energii svtelnou a te-

pelnou, již závody plynárenské spíše poskytnouti mohou.

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
Ponvadž k slovu nikdo více se nehlásí, dkuji srden

za znanou úast, hojnou a živou debatu, a dávám ísti

resoluci:

Jednatel sekce Ing. Rudolf Žižka:

Res oluce.

tvrtý sjezd eských mst království eského, pojednav

o velkém významu plynáren a elektráren pro msta, usnesl

se na následující resoluci:

1. Msta, mající plynárny a elektrárny, sdružte se ve

svaz za úelem povznesení svých závod a hájení jich zájm.

2. Vláda budiž vyzvána, aby s ohledem na veliký národo-

hospodáský význam plynáren a elektráren zavedla pednášky
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o plynárenství na školách prmyslových ku potebnému vzd-
lání plynmistr a installatér, na vysoké škole technické

v Praze pak odborné pednášky pro zdokonalení se tech-

nických úedník plynárenských.

3. Vláda budiž požádána, aby z téhož dvodu poVoHla
snížení dovozních tarif pro uhlí závodm tm potebné.

Pedseda sekce Ing, F r. Zvina:
Souhlasíte, pánové, s touto resolucí? Resoluce jest

jednomysln pijata. Tímto je program jednání sekce

pro dnešní den vyerpán
; já dkuji ješt jednou všem pánm

eníkm vbec a referentm zvlášt a koním schzi.

D D D

V ÚTERÝ DNE 17. ÍJNA.

V 10 hod. dop. zahajuje pedseda sekce p. Ing. Fr.

Zvina:

Velevážení pánové

Zahajuje pokraování jednání sekce technicko-zdravotní,

vítám všechny pítomné a udluji slovo prvému referentu

dnešního dne p. ing. Ludvíku ížkovi, mstskému sta-

vebnímu radovi a profesoru c. k. eské vysoké školy tech-

nické v Praze.
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ING, LUDVIK CIZEK, mést stav. rada
A PROFESOR ESKÉ TECHNIKY V PRAZE.

PÉE O IŠTNÍ ESKÝCH MST V KRÁLOVSTVÍ
ESKÉM NA POÁTKU XX. STOLETÍ.

Jedním z píznak moderní veejné správy — státu, zem,
obce — v druhé polovin XIX. a na poátku XX. století jest

zvýšená pée o veejné zdravotnictví. V centrech

obyvatelstva leží tato pée na bedrách správy obecní.

Poznáním podstaty nemocí nakažlivých, hromadn oby-
vatelstvo uchvacujících, zvyšují se požadavky veejného zdra-

votnictví mrou ped tím nebývalou a to ve všech smrech
pospolitého žití.

Poekadlo starých vk „istota pl zdraví" teprve

nová doba chápe poiny obyvatelstvu blahodárnými. istota
zstává stále kardinální podmínkou zdaru všech
t. z v. hygienických opatení.

A tak veejná, zjevná istota mst pestává býti pouhým
momentem estetickým, oku lahodícím, nýbrž veejnou i-
stotou se msto také ozdravuje.

Probuzení smyslu pro istotu msta dává znanou zá-

ruku pro všeobecné zlepšení zdravotních pomr, zejména
pi hromadném obydlení, jak v našich mstech je obvyklým.

Nelze upíti, že pojem istoty msta jest dosti široký

a že jde tu namnoze o istotu relativní, závislou na uritých

faktorech, má-li býti docílena a udržována, ba že tu jde o sku-

tený boj protiprachUjablátu i jiným neistotám
vulicíchidomech.

Budiž mi dovoleno díve, než zetel v tom smru k e-
ským mstm obrátím, abych o vci pojednal z povšech-

ného stanoviska, pokud zejména tohoto boje i zájm istoty

msta se týe.

Je nesporno, že zákeným výsledkem hrubších od-

padk i smetí je ponejvíce prach, který za sucha zvíením
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vzduchu se zvedá do atmosféry mstské a z této dýcháním
atd. pichází v pímý styk s organismem lidského tla, kte-

rému — prost eeno — škodí.
Pi boji proti tomuto škdci obyvatelstva mst dlužno

uvážiti

:

1. píiny tvoení se odpadk, smetí a prachu i možnost

jeho zamezení nebo aspo obmezení na veejných místech

v mst,
2. úinky prachu v ohledu zdravotním

;

3. odstraování prachu a smetí z dom, odvoz, zniení

a zužitkování smetí a odpadk vbec;
4. odstraování smetí a prachu z ulic a veejných ko-

munikací — rozumí se: zpsobem hygienicky nezá-
vadným jedno i druhé.

Ad 1. Máme-li na mysli jen jeden výsledek neistot, prach
(za vlhka bláto), víme, že povstává na ulici nejenom niést-

ským ruchem a zvtráváním hmot stavebních, ale též budo-

váním i bouráním staveb všeho druhu, z dom klepáním

koberc, pein, šatstva a jiných pedmt, vyfepáváním ut-
rák prachu, vysypáváním popele a jemného smetí, pi do-

prav sypkých, suchých, zkrátka prášících hmot, pi rzných
živnostech a manipulacích ,,v malém i ve velkém".

Sazemi z komín vylétajícími se tyto spousty prachu do-

plují a do erná zbarvují.

Prostedky k obmezení prachu v mstech
lze shrnouti v následující opatení:

a) Pevný, co možno hladký povrch ulice.

b) Úelné, co možná dokonalé odstraování všech od-

padk, neistot a smetí.

c) Upotebení vody nebo luebnin prach vázajících k po-

vrchu ulice, aby zvíením vzduchu se nezvedal.

d) Písné dodržování všech naízení a ustanovení o za-

chování a udržování istoty.

Ad 2. V ohledu zdravotním potvrzuje bakterio-

logie prach jako píinu mnohých onemocnní. Vzduch pra-

chem a kouem (jemnými sazemi) zneištný je hlavní

pekážkou v léb a prbhu neduh ústrojí dýchacího,

hlavn plic.

Nejde tu jenom o prach na ulici ku p. opotebením
dlažby nebo rozmlnním písku a pod. vzniklý, nýbrž i o
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prach na ulici penesený: z neistých obydlí, z prmyslových
a živnostenských závod, z domovních smetk atd. — na-

mnoze prach pebohatý na bacilly choroboplodné.
Tu jest pak ohromný rozdíl mezi úinkem vdechovaného

prachu na pr. na silnici v krajin a uvnit msta.
Kdežto v Htru vzduchu ,,obyejného" (nezneištného)

za bezvtí zjištno 2—5 bakterií, jest v litru téhož vzduchu
za suchého poasí a vtru 10—20 bakt. V prachu mstském
podle okolností ovšem se vznáší množství škodlivin rzného
pvodu, druhu i vlivu, jimž individualita obyvatele má co

vzdorovati a jimiž je stále ohrožována.
Na centrátním ústav meterologickém ve Vídni bylo zji-

štno na p. za parna v ervenci r. 1905 v 1 cm^ vídeského
vzduchu 2 milliony drobnohledných ásteek prachu, ili v 1

litru 2 milliardy!

Nicmén se tvrdí, že mezi nimi jest pomrn málo
bakterií zdraví škodlivých, za to však úinkem prachu jsou

orgány dýchací škodliv dráždny a tím prae-
disponovány vzniku a vývoji rzných onemoc-
nní, zvlášt tuberkulosy, o níž pece je statisticky

dokázáno, že uchvacuje více obtí než cholera, mor a více

než nejstrašnjší války a bitvy . .

.

Ad 3. Pi odstraování prachu, smetí a odpadk
z dom, odvozu smetí domovního, jeho zniení a zu-
žitkování, lze pozorovati pedevším

:

A. Odstraování prachu z veejných místností a z pí-
bytk, nebo obývaných místností vbec.

Tu požadavkm hygieny více mén vyhovují:

1. Rotaní smetáky skíové a 2. pístroje odsávací dle

známého typu ,,Vacuum Cléaner", s pohonem runím i elek-

trickým, parou hnané a prach zvlhující atd.

Moderní dm v mst — tak požaduje hygiena — má
býti opaten ústedním pístrojem na odsávání prachu, s nále-

žit rozvtveným potrubím ve všech patrech . .

.

B. Sbírání smetí a odpadk do nádob otevených, uza-

vených, smetiš, žump a pod.

C. Odvoz téhož na vozech obyejných, otevených.

D) Odvoz na vozech se zaízením k obmezení prachu

pi nakládání.

E) Vozy k témuž úelu se stídáním nádob sbracích.
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F. Vozy s penosnou skíní vozovou.

Pi deponování, zpracování a dalším zužitkování odpadk
pak dlužno rozeznávati dále

:

G) Mineralisování smetí násypy do prohlubní a pod.

H) Kompostování s kaly k úelm hospodáství v poli.

I) Tídní k úelm prmyslu i hospodáství.

K) Spalování smetí a odpadk a zužitkování vyvinutého
tepla i vedlejších výrobk, zejména strusek.

Zásady v odstraování domovního smetí
lze vysloviti takto

:

1. Budiž v celém mst obstaráváno jednotn správou
obce.

2. Hromadní odpadk v žumpách a smetištích v domech
budiž úedn zakázáno, sbírání jich dejž se do nádob uza-

vených, doprava pak z msta ve vozech s tsnými stnami
a dny i dokonale krytých.

3. Hromadní odpadk na obecních smetištích chová stálé

nebezpeí pro veejné zdraví, proež budiž upuštno od
nich a stávající smetišt pokryta aspo 50 cm vys, vrstvou

ornice a osázena vegetací.

4. Nejlepší hygienicky bezvadná methoda zniení a zužit-

kování smetí jest jeho spalování.

5. Celá organisace a ovládání bod sub 1.—4. spoívej
v rukou technických odborník.

Ad 4. Ohledn odstraování neistot a odpad-
k, zárove pak smetí a prachu z ulic je známo,
že staletí minula, nez obyvatelstvo i vtších mst upustilo

od všeobecného zvyku, všecky odpadky z domu prost vy-

hazovati a ukládati na ulici, jak dosud se dje v Orient.

Teprve v XVII. století zaaly se jen nejvtší neistoty
a zdechliny péí veejnou odstraovati — ostatní se pone-
chalo ,,dešti a vtru".

Poátky novovkého ústedního zásobování mst vodou
v polovin XVIII. století pivodily též — aspo ásten —
zlepšení istoty veejné kropením a metením ulic.

V r. 1842 první zametací stroje v Paíži a v Anglii se

objevují, ale smysl pro istotu msta velmi zvolna se

probouzí, akoliv již r. 1828 Belgian Jobart doporuuje
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kropiti roztokem chloridu vápenatého a v r. 1855 poprvé
v Anghi dehtují silnice.

Pi všem pokroku v ištní ulic stále zstávají v plat-

nosti ti prostedky: kropení, mytí vodou a meteni.
Všechna ostatní opatení, jako: dobrá dlaž.JDa, dehtování a

chemikálie prach zadržující, jsou jen praeventivní k zadržení,

ale nikoliv k odstranní prachu — jinak ovšem v hygien
ulice mnohdy úelná.

Kropením ulic vodou se docílí trojí: 1. zadržení prachu
pi vtru a frekvenci, 2. obmezení prachu pri meteni a '3. do
jisté míry osvžení vzduchu za parna.

Spoteba vody je pomrn mírná, pak-li se jí zbyten
neplýtvá tak, že odtéká do stok.

Na skropení 1 ni^ dlažby asfaltové, betonové (beze spa)
staí 03 litru, na 1 m^ dlažby kamenné (kostkové) 0-4 litru,

na 1 m^ špalíkové dlažby 05 litru, na 1 m- štrkované sil-

nice 0-8 až 1-2 litru.

Poet kropení závisí na poasí, druhu dlažby a její istot.
Pomcky technické ke kropení jsou krom runích konví a

voznic hadice na vodovod pipojená, kropící voznice s po-

tahem koským nebo motorické, automobilní; tyto jsou za-

ízeny na stlaování vody v nádržce o 7—8 m^ obsahu a

mají výkon až 180.000 n^ uhc denn-.

Upotebením hojného množství vody lze odstraniti ve-

škeru neistotu, zvlášt jemný prach a bláto s povrchu dlažby

mytím za pomoci úelných zaízení a odvádti do kana-

lisaních kalojem.
Koná-li se mytí dlažby po zametení a za deštivého poasí,

jest množství kal i spoteba vody trubní (z obecního vodo-

vodu) menší.

Je to na dlažby nejlepší zpsob ištní ulic. Krom pí-
mého proudu vody z hydrant a hadic se v nové dob užívá

stroj mycích s potaliem koským nebo automobilních

s elektrickým pohonem. "Spoteba vody na 1 m^ dlažby uhní
asi 1 litr, výkon za hodinu asi 3300 m^.

Meteni ulic je nejstarší zpsob jich ištní a nejvíce

užívaný — ale ne vždycky nejlepší a to pro obtíže zvíeného
prachu, a se dje run nebo strojem.

Metením v noci se práce zdražuje a asto nebývá na ni

dobe vidt pi osvtlení umlém.
Stroje zametací metou rychle, ale vyžadují také ješt

runí práci pi dokonalém úklidu. Meteni runí samo po-
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tebuje mnoho personálu a jest podle dkladnosti levnjší
nebo dražší než strojové.

Náklad na ištní ulic velkých mst je do roka

znaný Tak na p. v r. 190Q vydala na msta: Víde
5,210.000 K, Budapeš 1,500.000 K, Terst 300.000 K, Brno
100.000 K, Drážany 1,150.000 K, Lipsko 1,350.000 K, Ham-
burk 1,600.000 K, Berlín 7,300.000 K atd.

Na 1 m^ ulice pipadá za ištní prmrn 15—60 hal. ron.
Stroj zametacích, zejména s potahem koským i po-

honem elektrickým jako automobily je již slušná ada rz-
ných systém v kombinacích s pístroji kropícími i mycími.
Dobrý stroj zamete za hodinu 6000—9000 ni^, meta run
jen 350—400 m^.

Stroje zametací, kombinované s kropícími a mycími,
s ústrojím samoinn nakládacím jsou dosti složité a tžko-
pádné. Spíše mají budoucnost elektromobily s pívsnými
stroji zametacími nebo kropícími a mycími.

Obtíže s prachem pi meteni za suchých mraz lze ob-

meziti kropením hygroskopickými roztoky solnými nebo roz-

toky olejovými (vestrumit a pod.).

K péi o istotu ulic náležející odstraování snhu,
pedevším jako pekážky komunikaní, lze pi napadlé vrstv
asi b cm vykonati pomckami zametacími; je-li ho více a

vlhkého, pluhy snhovými s potahem koským nebo moto-
rovými vozy. Pluhy snhové jsou bu klínové nebo lopa-

tové i tabulové. Na odvozu snhu se mnoho ušetí' vhazo-

váním ho do stok (jam snhových) za hojného proudu vody.

Snhový pluh odstraní sníh za 1 hodinu s plochy 4000—9000

tv. metr.

Každé moderní ištní ulic a veejných ko-
munikací mlo by býti založeno na následu-
jících principech:

1. Ve vlastní režii obce.

2. Vedením technických odborník.

3. Hlavní ištní v noci ; ve dne stálé poišování.

4. AutomobiUsace stroj zametacích, kropicích a mycích.

5. Hojné mytí dlažby (za deš).
6. Za suchých mraz kropiti hygroskopickými roztoky.

7. Snhy pluhové s pípeží motorickou a s posýpáním
solí k rozpuštní snhu.
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8. Jámy snhové pi stokách.

Co jsem v krátkosti uvedl, chci hned illustrovati pí-
klady ze skutenosti — špatnými i dobrými — promítáním

nkterých obraz fotografických.

(Následují skioptikonem zvtšené obrazy svtelné):

1. Starý, dosud vtšinou obvyklý zpsob rzných nedostatených
nádob, netsných bedniek a košík s domovním smetím, sta-

vných na chodník ped dm.
2. Nakládání dom. smetí na lepší vz s píklopy.
3. Píjezd s peplnným vozem na obecní smetišt.
4. Jednotné typy menších plechových nádob na dom. smetí.

5. Nakládání dom. sm. z malých nádob na vz systému „Archi-

medes".
6. Jednotný typ vtších plechových nádob na dom. smetí, noše-

ných dvma muži.
7. Nakládání dom. smetí z velkých nádob na vz syst. „Archi-

medes" (nádoba zavšená).
8. Totéž — nádoba oklopená s obsahem do vozu.

9. Vz na smetí syst. „Archimedes", typ II., v poloze do zadu
sklopené pi skládání.

10. Vz na smetí syst. „Archimedes", typ I., v téže poloze.

11. Vz na smetí syst. „Archimedes", typ VII., s otevenými
píklopy.

12. Týž — v poloize skládající na zad sklopený.
13. Runí kára s velkou nádobou na smetí.

14. Plošinový vz na stídavé nádoby se smetím, s jeábem.
15. Pražský vz fasukový na smetí, s píklopem a nádobami

ze žel. plechu dle pat. Háková.
16. Týž s potahem páru koní.

17. Pražský fasukový vz na smetí, s píklopem a vtšími ná-

dobami devnými podle systému „Puritas".
18. Týž — pi ukoneném nakládání.
19. Vz na smetí ve Frankfurtu nad Mohanem (pro bezprašné

sbírání).

20. Vz na bezprašné sbírání smetí v Brn.
21. Vz na smetí ve Štokholmu.
22. Vz na smetí ve Frederiksberku.
23. Vz „Smok" v Krakov, ped vložením skín se smetím.
24. Týž — s vloženou skíní.
25. Týž — naplnný na cest ku smetišti.

26. Sbrací nádoby trojdílné soustavy v Charlottenburku.
27. Tytéž — ve dvoe domovním postavené.
28. Vyprazdování nádoby s popelem do vozu trojdílné sou-

stavy.
29. Odvoz pytl s papíry a hadry v Charlottenburku.
30. Pekládání týchž z plošinových voz na vagóny železniní tamtéž.

31. Pekládání zbytk jídel do železniních plechových vozu tamtéž.

32. Plošinový vz s nádobami stídavými v Kielu.

33. Anglický automobil na smetí, s pívsným vozem.
34. Týz — sklopený na zad ku složení smetí.
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35. Automobilní odvoz domovního smetí (se skínmi penos-
nými) ve Fiirthu v Bavoích.

36. Elektromobil pro týž odvoz.
37. Vz se segmentovými skínmi na smetí, syst. Ochsnerv^

pro potah.
38. Týž vz — s pipojujícím se elektromobilem.
39. Elektromobil nabíjející svoje akkumulátory.
40. Týž — k trans',portu zásilek obecních.
41. Tyž — k rychlé doprav obecních zízenc na okamžitou pomoc
42. Vz na smetí v Brusselu.
43. Pekládání smetí z voz na lo v Brusselu jeábem.
44. Noní eta (kolonna) isti ulic v Hamburku.
45. Kropicí voznice téže ety.
46. Zamctací stroje téže ety.
47. Runí káry a vz na uliní smetí v Hamburku.
48. Vozy k doiprav smetí v Hamburku, na smetišt a ku spalování.
49. Zametací stroj francouzského typu (od fy. Durey a Sohn

v Paíži).
50. Zametací stroj pražský.
51. Frankfurtský zametací stroj runí.
52. Týž — s potahem jednokoovým.
53. Týž — s nádržkou vodní na kropení.
54. Hentschlv stroj zametací a mycí s voznicí — jednokoový.
55. Hentschlv mycí stroj s gumovými stíradly.

56. Automobilní stroj mycí dle syst. Hentschlova.
57. Automobilní stroj zametací v Buenos Aires.

58. Týž — z levé strany.

59. Rzné typy motorických pístroj kropících, zametacích a
k odstraování snhu.

60. Mstský pluh snhový pro potah páru koní nebo k motoro-
vému vozu elektrické drahý.

61. Skládání vídeského smetí na obecní smetišt.
62. Pebírání odpadk na vídeském obecním smetišti chudými

ženami.
63. Krmení vep na obecním smetišti vídeském blíže obytných

dom.
64. Sklenné lahve, nahromadné z vídeského smetišt.
65. Odvoz vybraných pedmt z vídeského smetišt pro úely

prmyslové.
66. Sbírání domovního smetí v Pešti.

67. Nakládání uliního smetí v Pešti.

68. Vz k doprav smetí z Pešti do závodu na tídní smetí
v St. Lorinzu.

69. Pekládání smetí z voz na železniní vagóny v Pešti.

70. Vlak otevených voz se smetím v Pešti.

71. Vlak s uzavenými skínmi na smetí v závod na tídní
odpadk v St. Lorinzu.

72. Schéma pro tídní smetí v St. Lorinzu u Pešti.

73. Vnitek závodu na tídní odpadk v St. Lorinzu.
74. Pebrané odpadky ve skladištích, pipravené k odvozu.
75. Mnichovský vz (Haritsche) na smetí.
76. Závod na tídní odpadk v Puchheimu u Mnichova (pí-

jezd vlaku s e smetím z Mnichova).
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77. Pekládání voz v tomto závod.
78. Ventilátory a tran^ortéry tamtéž.

79. Tídní odpadk u transportér tamtéž.

80. Hlavní dvorana na tídní odpadk tamtéž.
81. Prádelna látek ze smetí mnichovského vybraných.
82. Závod na spalování smetí v Londýn-Battersea.
83. Pohled na anglický závod spalovací s rampou pro vozy.

84. Fryerovy pece na spalování smetí a odpadk z msta.
85. Horsfallova pec s pevným a pohyblivým roštem.
86. Horsfallova pec s pohybl. roštem a ústrojím podávacím.
87. Whileyova pec (destructor).

88. Zaízení pecí se zasýpáním smetí dle Boulnoi a Braubee
v Liverpoolu.

8Q. Pec na spalování smetí syst. Lavezzari, Durey a Sohn v Paíži.

90. Závod na spalování smetí dle soustavy HerbertzoVy.
91. Závod na spalování smetí v Kielu.

92. Týž — pohled z venku.
93. Týž— vyprazdování nádob do pecí a ištní sbracích nádob.
94. Dórova pec na spalování smetí a odpadk.
95. Pokusný závod na spalování smetí ve Wiesbadenu.
96. Týž — vnitek.
97. Schneidrova pec na tavení smetí a odpadk.
98. Závod na spalování smetí ve Frthu v Bavoích (pdorys).
99. Týž — vjezd se skínmi segmentovými jeábem uchopenými.
100. Týž — pohled proti vjezdu.
101. Týž — vnitek závodu.
102. Týž — ideální prez zaízení pecí syst. Humboldova.
103. Týž — jiný prez téhož zaízení.
104. Týž — pohled nad pecemi.
105. Týž ^ podávai (zasýpací) vz nad pecemi.
106. Týž — vozík se struskou ze spáleného smetí.

107. Závod na spalování smetí a odpadk v Curychu.
108. Týž — doprava skíní vozových se smetím pomocí jeábu.
109. Týž — skí vozová s podávacím ústrojím.
110. Týž — mlýn na drcení strusky ze spáleného smetí.
111. Závod na spalování smetí ve Štokholmu.
112. Týž— doprava vytídného smetí ku násypným otvorm do pecí.

113. Prez pece ku spalování smetí ve' Štokholmu.
114. Spalovací závod ve Štokholmu — pedek pecí.

115. Pohled na spalovací závod blíže školní budovy ve Frederiks-
berku.

116. Týž závod — pohled z venku.
117. Týž — pohled do vnitku.
118. Závod na spalování smetí v Brn (první na kontinentu

pipojen k elektrárn).
119. Týž — pohled ze zadu.
120. Týž — pedek pecí.

121. Závod na spalování smetí ve Frankfurt (vedle istící stanice
kanalisaní a sušárny kal).

122. Týž — detail prelí.
123. Týž — nádržka („bunker") na smetí s visutou kolejí na

skín vozové.
124. Týž — chodba podél „bunkru''.
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125. Týž — pohled na pece v celku.

126. Týž — pedek peci.

127. Týž — elektrické generátory.
128. Týž — vytahování strusky z pece.

129. Týž — kotelna.
130. Závod na spalování smetí v Barmen.
131. Týž — pohled z pedu.
132. Týž — prez pecí (syst. Humbold-Kalk u Kolína n. R.)
133. Týž — kotelna.
134. Týž — manipulaní chodba mezi pecemi a „bunkrem".
135. Týž — pedek pecí.

136. Týž — turbogenerátor.
137. Závod na spalování smetí v Brusselu.
138. Týž — nádržky nad pecemi na smetí, prez závodu.
139. Týž — vnitek závodu.
140. Nový závod na spalování smetí a odpadk v Hamburku.
141. Prez spalovacím závodem v Rotterdamu.
142. Stavba spalovacího závodu v Rotterdamu.
143. Lisování struskových cihel ze spáleného smetí.
144. Anglické cihly struskové ze spáleného smetí.
145. Nmecké cihly struskové ze spáleného smetí.

Z tohoto struného pehledu lze aspo ponkud seznati

stav a ešení otázky ištní mst za nové doby a

sledovati její reformní snahy: vyhovti požadav-
km veejného zdravotnictví v mstech.

K seznání stavu, v jakém se nalézá pée o ištní eských
mst v království eském, zavdal jsem podnt v sekci tech-

nicko-zdravotní návrhem píslušného dotazníku v r. 190Q.

S uznáníhodnou ochotou ,,Svaz eských mst" rozeslal brzy

na to všem obcím ve Svazu sdruženým dotazníky za úelem
sebrání statistického materiálu, ištní m'stti
se týkající.

V r. 1909—10 zodpovdlo dotazníky ony celkem 220

obcí, z nichž podle došlých odpovdí 160 peuje ve vlastní

správ o ištní ulic a námstí, ásten též o odvoz do-

movních odpadk, jedna obec zadává ištní to podnikateli,

60 obcí vbec se nestará o ištní ulic, uvádjíce nkteré
z nich výslovn na p. : „nepeuje, vše istí se samo pírodn
deštm a vtrem'".

Dotených 160 obcí vtšinou dává pravideln istiti jenom
námstí a ulice hlavní (což je dokladem pevládajícího „mo-
mentu estetického"), kdežto veíllejší uHce ponechávají libo-

vH obyvatel, chtjí-H si je istiti ili nic.

Zpravidla se ve vtšin eských mst istí hlavní ulice

a namésti jenom ped nedlí, svátkem, ped slavností, pr-
vodem (samé ohledy estetické), anebo po trhu.
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o ištní msta ponkud pravidelném (by i jenom ped
nedlí) lze mluviti pouze tam, kde jsou k tomu úelu usta-

noveni zvláštní zízenci.

Z došlých odpovdí vysvítá, že poet osob, zamst-
naných pi pravidelném ištní msta, jest ná-

sledující:

Po 1 metai má 15 obcí

,^ 2 metaích má 29

jj "^ >> >> *"

5 9

„6 „ „ 11

„7 „ mají 4 obce

,, 8 ,, má 10 obcí

„ 9 „ mají 2 obce

„10 „ má 11 obcí

„ n „ „ 1 obec

„12 „ „ 5 obcí

„14 „ „ 1 obec

„ 15 „ mají 2 obce

(Bubene a Litomyšl), 17 meta má 1 obec (Tábor), 18

meta má 1 obec (Rakovník), po 20 metaích mají 2 obce

(Chrudim, Kolín), 21 meta má 1 obec (Píbram), po 25

metaích mají 2 obce (Klatovy, Louny), 26 meta má 1 obec

(Hora Kutná). Vtší poet zízenc pro ištní msta máji:

Kladno 35, Pardubice 40, Karlín 73, Žižkov 80, Král. Vino-

hrady 1Ó8, Smíchov 133, Plze 180, Praha pes 900.

Jest tedy ve 160 eských obcích ištním veejných ko-

munikací zamstnáno pes 2000 zízenc. Podle ocípovdí
mnohých obcí jsou to pTíslušníci obecních chudobinc, almuž-

níci, chudí píslušníci obce, vbec i žebráci obojího pohlaví.

Více mén organisované ištní msta lze pozorovati asi

v 50 obcích. Dozor nad nim koná mcstská stráž nebo zvláštní

dozorci.

Denní mzda podle rzných okolností jest metam od 0-70

do 2 50 K, dozorcm od 1 60 do 4 K.

Výdaje roní, vzešlé za ištní obce a za dovoz smetí

uliního i domovního, dosáhly v r. 1909:

ve 20 obcích výše až do . . . 50 K, dohromady 1 .000 K,

„ 14 „ „ „ „ . . . 100 „ „ 1.400 „
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v 19 obcích výše až do . . 200 K, dohromady 3.800 K
» 18 „ j> » » . 300 » n 5.400 „

» 10 „ j) » >»
. . 400 » n 4.000 „

J) 8. „ » )» n . 500 » n 4.000 „

n 6 „ >» » n . 600 » » 3.600 „

n 7 „ » » n . 700 » » 4.900 „

» 5 „ » » >»
. 800 w » 4.000 „

» 1 obci
>» » » . 900 n » 900 „

ve 2 obcích » » » . 1000 n n 2.000 „

» 2 „ » >» » . 1100 n n 2.200 „

n 2 „ )j » M . 1200 n » 2.400 „

» 4 „ » » » . 1500 » H 6.000 „

n 4 „ » w » . 1600
>» n 6.400 „

V 1 obci w )) )) . 1700
)) » 1.700 „

)) 1 „ »> » )> • . 1800 n « 1.800 „

» 6 obcích
») n » . 2000 n » 12.000 „

ve 2 „ )) » » . 2500 n » 5.000 „

» 3 „ » » » . 3000 n j)
9.000 „

v 5 „ » ») » . 4000 n » 20.000 „

ve 2 „ w » )>
• . 5000

)) » 10.000 „

v 1 obci » j» » • . 6200 » » 6.200 „

ve 2 obcích
)! >» )> • . 7000 » n 14.000 „

» 3 „ » » n . 8000 » » 24.000 „

» 2 „ »J » n 11000 » » 22.000 „

» 3 „ » n n 16000 )) H 48.000 „

v 1 obci (Kladno)
» 20.000 „

» 1 „ (Karh'n) n 20.000 „

» 1 „ (Žižkov)
>>

95.000 „

)) 1 ,,
(Král. Vinohrady) „ 105.000 „

» 1 „ (Siníchov) » 140.000 „

n 1 „ (PÍze) » 155.000 „

K vli porovnání vychází na jevo, že úhrnný náklad onen
inil v prvních 110 obcích dohromady 35.000 K
v následujících 20 „ „ 32.500 „

18 „ „ 88.200 „

6 „ „ 90.000 „

5 „ „ 555.000 „

Za rok 1909 ve 159 obcích dohromady

„ „ 1909 v Praze dohromady . .

800.700 K
863.200 K

ištní 160 mst v r. 1909 stálo asi 1,663.900 K
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Jak nestejnomrn rozdlen jest náklad tento na oby-

vatele rzných mst, je patrno z toho, že nkde pipadá
z nho na 1 obyvatele sotva nkolik halé, jinde mnohem
více; tak vykazují na p.

:

P,u, Náklad prm. na
^°^^-

1 obyv. ron:
Dobrovice, Kamenice n. L., Motyin a j. .po 10 hal.

Kralupy, Louny, Mlník, Nymburk . . . „ 32

Brandýs n. L., Uhlí. Janovice, Michle a j. ,, 50

Rakovník „ 56

Klatovy, Kolín n. L „ 60

Litomyšl „ 78

Mladá Boleslav „ 81

Kladno „ 95

Hradec Králové ,, 123

Královské Vinohrady ,, 130

Žižkov „ 157

Bubene „158
Kostelec n. C. L., Turnov ,, ^^0

Plze . „ 187

Smíchov „ 245

Náchod „250
Karlín „261
Praha 383

Co do zpsobu a pomcek ištní eských mst lze všude
pozorovati takka nezmnný konservatismus z dob dávno
minulých — košt, lopata, koleko, kára a obyejný vz
fasukový; tof vše. Stroj zamétacích a bezprašného sbírání

smetí domovního teprve v poslední dob Praha a to celkem
mrou nepatrnou zaíná používati.

Získané smetí a odpadky z ulic a dom vyvážejí se po-

nejvíce nedaleko za obec bu na obecní smetišt, na kom-
posty, do starých lom, pískoven, starých eiš a pod.

Nkdy se sváží na rzná hnojišt nebo do žump zácho-

dových v obci samé a teprve pozdji v píhodnou dobu
se odváží odtud na pole nebo luka v bezprostední blíz-

kosti obce.

Množství sebraného smetí uliního a do-
movního u vtšiny obcí eských se nezjišuje, anebo velmi
zhruba.



Nkterá data butež uvedena dle došlých odpovdí;

Množství smetí

Obec: m'' ror
uliní dcniovní

Nmecký Brod 1.300 730
Bubene 1.000 2.200

áslav 600 ?

Dobrovice 70 700
Domažlice 640 269
Holice . 35 ?

Hora Kutná 1.200 400
Chotbo 40 60
Hradec Králové .... 800 450
Chrudim 200 100
Karlín 3.200 6 700
Klatovy 600 800
Košíe dohrom. 2.400

Kouim 200 200
Kralupy n. Vit 400 800
Mezimostí ....... 52 300
Vysoké Mýto 180 100
Náchod 250 ' 800
Pardubice 4.000 1.500

Plzefí dohrom. 20.000
Podbrady 100 400
Praha dohrom. 70.00C
Rakovník 1.500 ?

Smíchov 2.335 11.665
Slaný 150 120
Král. Vinohrady 18.500 16.000

Žižkov 4.000 15.000

Prmr ron
litru na 1 obyvatele

uliní (domovní

173 97
100 220
61 ?

13 230
85 25
6 ?

74 35
10 14

80 45
13-3 6-6

142 291

444 57
dohrom. 200

66 66
66-6 33-3

27 158

18 10

19 61

180 68
dohrom. 244

166 66-6

dohrom. 311
187-5 ?

42 208
15 12

231 200
533 200

Zužitkování smetí a odpadk podle došlých od-

povdí výhradn co hnojiva jest v menších obcích bez obtíží.

Vtší obce mají zvláštní smetišt. Vtšinou se ponechávají

odpadky metam nebo dozorcm (obecním strážníkm)
zdarma.

V nkterých obcích se získané smetí prodává bu pímo
anebo dražbou. Zaprodané smetíaodpadky stržily
ron na píklad:
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Obce: Korun Obce: Korun

Mladá Boleslav 750 Litomyšl 120
Nmecký Brod 50 Mlník 600
Bubene 100 Mstec Hemanv 80
Nový Bydžov 40 Pardubice 1 .200

áslav 400 Pelhimov 40
Hora Kutná 1.000 Plze 1 300
Chotbo 60 Praha r. 1909 35.783
Chrudim 50 Roudnice 450
Karlín 2.400 Slaný 200
Košíe 600 Král. Vinohrady 5.200
Kostelec n. L. 120 Žižkov 2.500
Kralupy n. Vit. 75 atd.

Odstraování snhu s veejných komunikací v ob-

cích eských dje se pouze tehdy, je-li ho tolik, že by vadil

frekvenci a vozb. Ve vtších obcích ukládá se odstraování
snhu s chodník majitelm dom, sníh s vozovek odváží

obec z msta jen v ídkých pípadech ; spíše se ponechává
ležeti k vli sanici až do jeho roztáni. Pouze ve vtších m-
stech uvolují se hlavní komunikace shrabováním snhu skoro

vesms run lopatami, nkde s potahem a pluhem -rozhrno-

vaem. Odváží se za msto na pole, luka nebo do eky,
potoka, rybníka, nkde též do stok se vhazuje.

Kropení vodou za letní doby k obmezení prachu

na veejných komunikacích je zavedeno asi v 50 eských
obcích a to hlavn v onch, které mají vodovody. Dje se

pomocí voznic kropících i pímo z hydrant. V nkterých
obcích obstarávají kropení pomocí stíkaek dobrovolné sbory

hasiské, konajíce pi tom souasn svoje cviení v obsluze

stíkaky. V souhlase s tím p. arch. F. Hodek, obecní starší,

v pražské komisi hospodáské dne 21. záí 1911 dal na uvá-

ženou, aby píšt pi nedostatku vody použito bylo parních

stíkaek hasiských ke kropení ulic.

Roní spotebu vody ku kropení ulic a ná-
mstí a náklad udávají nkteré obce, na píklad:

Obec: Ro. vody m^ Ro. náklad K

Mladá Boleslav 5.000 ?

Bubene . 60.000 7.800

áslav 350 500

tvrtý sjezd eských mst. 193



Obec : Ro. vody m^ Ro. náklad K

Domažlice 3.500 160
Hronov 3.000 700
Hradec Králové 1.000 3.100

Karlín QO.OOO 10.000

Klatovy 14.000 4.408

Pardubice 20.000 3.921

Plze ? 7.200

Rakovník 100 800
Smíchov 131.644 ?

Žamberk 2.000 75

Žižkov 120.000 16.800

U nkterých obcí nevede se náklad na kropení zvláš,
nýbrž v položce pi ištní msta.

Z uvedeného je patrno, že pée o ištní msta jest vý-
znanou složkou obecního hospodáství. Jelikož má, jak shora
doteno, v první ad význam zdravotnický, jest z dvod
veejného zdravotnictví povinností každé
správy obce, vnovati istot veejné \^ obci
péi co nejvtší. Každá obec vzrstající postarej se za-

vas, aby ištní její bylo konáno ádn a rationeln, hy-
gienicky bezvadn, nikoliv pro pouhé zamstnání chu-

as a nebudiž na výkony s ním spojené hledno jako na
zamstnání lovka ponižující, nýbrž jako na psobení
pro veejné zdraví a blahobyt prospšné. Proto

budiž sveno osobám práce té schopným, zdravým, poctivým
a svdomitým.

Peníz, vynaložený na ádné udržování istoty v mst,
není vydán nadarmo — poloviaté a nedbalé ištní msta
po stránce hospodáské, zdravotní i estetické však nevyhoví,

ani kd3^ž bude zadarmo.

Prosím slovutného pana pedsedu, abych na konec sml
sekci technicko-zdravotní pedložiti návrh resoluce:

,,Svaz eských mst v království eském na svém IV.

sjezdu v Praze r. 1911, jsa pamtliv usnesení svého III. sjezdu

v Klatovech r. 1909, který doporuil vnovati zvýšenou po-

zornost racionálnímu odstraování smetí a odpadk z dom
a ulic, vyslechnuv zprávu, v jakém stavu se pée o ištní
mst na poátku XX. století nalézá, doporuuje všem e-
ským obcím:
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1. Postarati se co možná o zlepšené, racionální a hy-

gienicky bezvadné ištní veejných komunikací, odstraovaní
a zužitkování uliních i domovních odpadk a smetí,

2. K možnosti posouzení všech s tím spojených výkon
a docílených výsledk butež vedeny píslušným orgánem
obecním pravidelné záznamy a sestaveny pak v celoroní vý-

kazy ve form tabelárních dat i odpovdí dle dotazníku

o ištní msta z roku 1909, který Svaz dodá.

3. Výkazy o ištní msta butež pedloženy Svazu k se-

stavení pehled, které státi se mohou impulsivními doku-
menty k pokroku pée eské samosprávy obecní v tomto
odvtví veejného zdravotnictví."

(Výborn ! Potlesk.)

Podávám návrh následující

r e s o 1 u c €

:

,,Svaz eských mst v království eském na svém IV.

sjezdu v Praze r. 1912, jsa pamtliv usnesení svého 111. sjezdu

v Klatovech r. 1909, který doporuil vnovati zvýšenou po-

zornost racionálnímu o3straování smeíí a odpadk z dom
a ulic, vyslechnuv zprávu, v jakém stavu se pée o 'ištní
mst na poátku XX. století nalézá, doporuuje všem e-
ským obcím

:

1. Postarati se co možná o zlepšené, racionální a hy-

gienicky bezvadné ištní veejných komunikací, odstrao-
vání a zužitkování ulinícTi i domovních odpadk a smetí.

2. K možnosti posouzeni všech s tím spojených výkon
a docílených výsledk butež vedeny píslušným orgánem
obecním pravidelné záznamy a sestaveny pák v celoroní vý-

kazy ve form tabelárních dat i odpovdí dle dotazníku

o ištní msta z roku 1909, který Svaz dodá.

3. Výkazy o ištní msta butež pedloženy Svazu k se-

stavení pehled, které státi se mohou impulsivními doku-

menty k pokroku pée eské samosprávy obecní v tomto

odvtví veejného zdravotnictví."

* , *
*

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
Jsem jist, že ráíte souhlasiti, když vzdám nejvelejší díky

p. profesorovi a stav. radovi Ing. ížkovi za velice zajímavou
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a pounou pednášku, která vyniká ohromným materiálem.
Dkuji srden ! (Potlesk.)

K slovu hlásí se p. Ing. Antonín Hlaváek, ped-
nosta technického a hospodáského oddlení král. msta
Kolína.

Ing. Antonín Hlaváek:
Velectní pánové!

Slyšeli jsme v pednášce p. prof. ížka o zpsobech
ištní ríizných velikých mst, nikoHv však o mstech malých,
ve kterých se ištní dje doposud nehygienicky a neekono-
micky; doporuovalo by se, aby se jim v této tak dležité
otázce vyšlo radou vstíc.

Menší msta zamstnávají zpravidla pi tom almužníky
obého pohlaví — lidi to po vtšin cTioré a neduživé. Dle
toho také vypadá jejich výkon a istota msta samého.

Tímto zpsobem provádí ištní msta i král. msto Ko-
lín, které za dívjší doby smetí sváželo do odlehlých ulic

na hromady, které pak zdarma odvážel nkterý majitel ho-
spodáství, jemuž se smetí zadalo. Nyní odváží smetí obec
svými vlastními potahy, kterými též obstarává odvážení smetí
a odpadk z dom. Smetí deponuje na periferiích msta, na
hromadách, kde se dvakrát ron ve veejné dražb prodává.
Na hromady ty se též pístrojem fekálním dovážejí obsahy
žump z budov školních, obecních i soukromých a veškeré
odpadky z jatek, kteréž iní takto utvoené kompoty pro-

dejnjšími.

ištní msta Kolína (17.000 ob.) vyžaduje roního ná-

kladu okrouhle 13.000 K (as 80 hal. na 1 obyv.), ron se

nashromáždí as 3000 ní' smetí, za nž se v dražb pijme
as 4000 K (1 /«' za K 1 30—300, dle toho, jak jest pro-

hnilé).

Meteni msta dje se jednak tak, že jednotlivému metai
se pidlí nkolik ulic, po vtšin dláždných, které musí
každodenn zamésti, avšak také partou meta, kteí niájí

za úkol istiti ulice, které nejsou dláždny. TVleta jest

celkem 25.

Doposud není rozešena otázka úelného a hygienického

odstraování smetí a odpadk z dom a opatení hygienicky

bezvadného vozu levného.

Vznáším appel na p. pedsedu technicko-zdravotní sekce,

aby se otázce ištní men'sích mst ve výboru Svazu mst
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vnovala pozornost a msta se s nejlevnjšími a nejvhod-
njšími zpsoby ištní seznamovala. (Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
Pijímám tento apel a pedložím ho praesidiu selcce.

Ponvadž se nikdo ke slovu neTilásí, dávám hlasovati

o resoíuci. Resoluce pijímá se jednomysln a jest schvá-

lena. K poznámce hlásí se p. MUDr. Alois Vorlíek,
starosta z Kostelce nad Labem.

MUDr. Alois Vorlíek:
Pedkládám následující návrh výboru:

,,Smetí z Prahy budiž odváženo ve zvláštních uzavených
vozech, jež by byly nakládány na vagóny a tak až na místo,

kde má býti smetí zkompostováno, dopraveny a tam teprve

vyprázdnny, aby o"kolí nebylo tím obtžováno a snad i na-

kažHvé nemoce rozšiovány nebyly.'^

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
Také toto pání béru na vdomí a pijímám k dal-

šímu ízení.

Jelikož jest jednání o tomto referátu úpln vyerpáno,

udílím slovo druhému referentu, p. Ing. Rudolfu Žižkovi,
mstskému inženýru král. hlav. nísta Prahy.

n n n
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ING. RUDOLF ZIZKA, MÉST. inženýr král.
HL. MSTA PRAHY A JEDNATEL SEKCE TECH-
NICKO-ZDRAVOTNÍ SVAZU ESKÝCH MST.

IŠTNÍ ODPADNÍCH VOD Z MST
A PRMYSLOVÝCH ZÁVOD.

I. Ovod.

Velevážení pánové

!

Tetí sjezd eských mst, konaný v roce 1909, obí-

raje se úpravou mst po stránce technicko-zdravotní, usnesl

se v piínt ícanalisování mst na resoluci, jíž mimo jiné

doporuoval ádné istní odpadních vod ped jich vyúst-
ním do vodotoku.

Sekce technicko-zdravotní Svazu eských mst nespou-
štla ani po sjezdu otázku kanalisování eských mst se

zetele, o emž svdí podání její k zemskému i íšskému
snmu, obsahující žádost za subvenci obcím, které hodlají

ozdraviti msto zízením ádné kanalisace. Sekce technicko-

zdravotní, uznávajíc dležitost kanalisování mst a pokra-
ujíc !v zapoaté akci, položila na poad jednání letoš-t

ního IV. sjezdu opt tuto otázku, a sice její druhou hlavní

ást, t. j. istní odpadních vod, ve stokách souste-
dných a do veejného toku vypouštných.

istní takové, nutné v zájmu ozdravení
eských ek a potok, vyžaduje náklad, jež
znan zatžují obecní rozpoty, Z toho d-
vodu je nutno voliti zpsob istní jen s nej-
vtší opatrností, na základ podrobných a

pesných úvah a pípadn pedbžných zkou-
šek; bohužel, že vtších zkušeností v píin staveb

a provozu istíren v eských mstech ješt nemáme.
My neznáme také dostaten pomry valné ásti ek
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a potok po stránce technicko-zdravotní, kterážto zna-

lost je základem racionelního ešení otázky istní
odpadních vod. V té píin je teba znáti charak-

ter vodotoku. jeho prtoné množství a spád, rov-

nž povahu vody po stránce chemické, fysikální a bakteo-
rologické.

jediné tehdy, budou-ii tato data o doteném vodotoku
známa, bude možno stanoviti podmínky, za kterých je pí-
pustno vpouštti odpadní vody uritého msta nebo prmy-
slového podniku do vodotoku. Neustálými zkouškami a

kontrolou vody v ece nad a pod mstem, bude pak také

možno pesn zjišovati jednak vliv odpadních vod na vodo-
tok, jednak psobnost istíren samých.

Výsledky nartnuté innosti jsou v z,á-

jmu veškerých obcí a mla by pozorování
tato býti obstarávána zvláštní komisí tech-
n i c k o-z dravotní, sestávající z technik, léka-

a pidleného odborného úadu.
V Anglii, Francii, v Nmecku a Americe vnují dnes"

ního dne otázce istní odpadních vod, ili ozdravní veA

ejných vodotoku, nejvtší pozornost. Zkušenosti, nabyté
v provedených istících stanicích definitivních, nebo pokus-
ných, jsou neustále publikovány a zákony a naízení v d-
sledku tchto pesných poznatk úeln doplovány. To-
hoto obého bohužel u nás postrádáme, a jinak pomry,
pokud se týkají odpadních vod mst a prmyslových zá-

vod, jsou po vtšin stejné, jak v povaze odpadních vod,

tak ve zhoubných následcích pro vodotoky.

II. Povaha odpadních vod.

Odpadní vody z mst, odvodnných kanalisaní sou-

stavou splachovací, sestávají z domácích splašk, z odpad-
ních vod ze záchod, pissoir, kuchyní, prádelen, z pepad-
ních vod od studní, vodovod atd. ; zvláštního rázu od-i

padním vodám dávají vody z nemocnic a prmyslových zá-

vod. Mimo to nutno uvažovati pi smíšené soustav spla-

chovací i atmosférické srážky, se kterými pijde do stok

veškerá neistota s ulic, dvor, stech dom a pod.

Neisté látky jsou ve stokových vodách ásten
rozpuštny, ásten nerozpuštný a mají pvod bu
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organický nebo anorganický. Ve splaškách rozpuštné,
anorganické látky jsou v celku nevinjší povahy než
látky organické ; tyto, jsouce ponejvíce zvíecího a

rostHnného pvodu, tvoí chemické sloueniny uhlíku,

vodíku a kyslíku, dále dusíku, síry a fosforu. Che-
mickým rozborem lze rozeznati organické látky od neor-
ganických tím, že pi pálení v tyglíku organické látky úpln
shoí, kdežto druhé zanechají popel a škváru.

Nerozpuštných látek bývá v odpadních vodách mst-
ských kolem -,'3, rozpuštných 1/3 všech neistot. Zkouš-
kami bylo dokázáno, že organické látky tvoí v odpadních
vodách skoro 3/4 veškerých látek nerozpuštných a skoro

1/4 látek rozpuštných. Uvádíme tato ísla proto, že
jsou to v prvé ad látky organické, které nutí
nás odpadní vody istiti. Tyto, se stanoviska che-

mického jsou velmi nestálé, práv pro obsah organických
látek, které rozkladem zpsobují hnití, provázené známým
zápachem. Pi tomto hnilobném procesu povstávají uhlo-

vodíky, ammoniak a sirovodík, kterýžto poslední z uve-
dených plynných slouenin jest nejznámjší svým zápachem
po shnilých vejcích. Je-li hnicí proces ukonen, zmírají

mikroby, zmizí produkty tvoící plyny a v dsledku toho

pestává i zápach. Barva odpadních vod nepadá na váhu,

ponvadž již 50 mg. neškodného barviva (ku píkladu in-

diga) nebo 1 cm' hlíny iní 1 m^ isté vody nepr-
prhledným.

III. Zneištní vodotok odpadtiími vodami.

Reky, ode dávna pirozené to svodie odpadních vod,

jsou obrazem života a vzdlanosti národa, jehož zemí pro-

tékají a to tím více za dnešní doby, kdy eky slouží ve

zvýšené míe za dopravní prostedek lodím a zásobují m-
sta vodou užitkovou, po urité píprav i vodou pitnou.

Odpadní vody usazují své tžší neistoty na dn eky v

podob bahna i kalu, který za krátký as pechází v
hnilobu a otravuje nejen vodu eky, ale zamouje behy
a dno. Tím zpsobuje nejen zdraví škodlivé výpary v o-

kolí, ale znemožuje, nebo alespo znesnaduje upote-
bení vody íné k úelm užitkovým nebo k pití, pípadn
kazí pilehlé studn s vodou pitnou. Vystupující plyny v

podob bublin strhují ástky kalu ssebou se dna na po-
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vrch eky, usazují je pi behu a zpsobují tak odporný
vzhled povrchu vodního.

Jedovatý sirovodík ohrožuje život r y,b,

jichž pi povrchu plovoucí mrtvoly zajisté ku krá-

snému vzhledu eky nikterak nepispívají. Nejpádnj-
ším dkazem zhoubného vlivu odipadních vod na eky
a v nich žijící ryby bylo letošní neobyejni suché léto,

kdy pomr množství vody v ece ku množství odpadních

vod byl tak nepatrný a tudíž nepíznivý, že následky z toho

vzniklé tém denn se projevovaly, jak také denní listy

zaznamenávaly. Tak ve Vltav nad eskými Budjovicemi,
dle zprávy ,,Národní Politiky'' ze dne 13. srpna t. r. za-

hynulo za 1 den pes 6 q ryb. Otravu zavinily odpadní
vody z papírny.

Než, zneištní vodotok odpadními voda-
mi chová mnohem vtší nebezpeí v ase epide-
m i í, ježto )zejména |'zárodky( (tyfu ja cholery se .vodou rozšiují.

Obzvlášt letošního roku neustále obávaná cholera by mla
v našich ekách, jmenovit vtších, jako je Vltava a Labe,

nejlepšího rozšiovatele, nebo jsou-li do nich svádny z

pobežních obcí výkaly onemocnlých, zárove s ostatními

odpadními vodami, pak se nákaza vrací do msta s vodou
ínou a prmyslových závodech a v domácnostech používanou

Jsou-li eky s plavným i, pak nákaza se

šíí ješt snadnji osobami na projíždjících
vorech a lodích. Zdymadla, jezy a komory plavební

splavných ek zpsobují znanou zmnu v povaze jich vod,

jelikož mírní rychlost prtonou, která je dležitou slož-

kou pi samoištní ek ; v takto zvolna se pohybující

vod bují mnohem více život mikroorganism a šíí se even-

tuelní nákaza.

Zkažená voda v ece a její zaasté pímo hnusný po-

vrch, nemže býti ovšem také lhostejným koupajícímu se obe-

censtvu v íních lázních, jichž zizování v poslední

dob u nás se potšiteln šíí; za takových okolností jest

i koupání životu nebezpené.

IV. Samoištní ek.

Reka brání se svému zneištní a z amoení
vlastní silou, majíc schopnost sam o i s t í c í. Zku-
šenost uí, že v mnohých pípadech svádní nevyištných
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neb jen ásten ištných odpadních vod do eky, nemá pro
vodu v ece škodHvých následk, jelikož látky ve vod sto-

kové obsažené, slouží za potravu a pispívají k vývoji

nižších organism (bakterií atd.), jichž úinkem a úin-
kem kyslíku v íné vod obsaženého se pemují v lát-

ky, neškodné; dostateným okysliením nevzniká hnití

vbec. Rovnž slunení paprsky, rostliny a zvíena vodní
mají znaný vliv na sílu samoisticí; poslední používají lá-

tek v odp. vodách obsažených ku stavb tla svého. Tato
zvláštnost vodotok má ovšem své meze a pi splavnných
ekách zvláš, jak díve již vysvtleno.

S pibývajícím obyvatelstvem a vzrtající
industrií, roste množství odpadních vod a tím
i množství látek hnilobných, které pak nestaí
samoisticí síla vodotok zpracovati; v tom
pípad musí se odstraniti h n ilo b n é látky z od-
padních vod cestou umlou, t. j. voda odpadní
v nich musí se vyistiti. V jaké míe, a jakým zp-
sobem se tak má státi, lze nejlépe stanoviti pokusem.

Pi projektování istíren nutno zjistiti pomr množ-
ství odpadních vod ku množství vody v ece. ím menší
obec a vtší eka, ili, ím jsou více rozedny odpadní
vody vodou íní, tím arci jsou pomry píznivjší. Tím
vysvtluje se také, že v mstech jako Hamburku, Kolín
n. R., Dsseldorfu, Vídni a Drážanech (tedy v nistech
ležících pi velkých ekách), staí zbaviti odpadní vody
hrubých neistot a bez jakéhokoliv dalšího ištní je vpou-
štti do ek jimi protékajících.

V Drážanech pipadá na každých 1000 m^ lab-

ské vody jen 3 6 m* odpadních vod. V Mnichov,
kde ústí hlavní sbrae stokové 300 m pod m-
stem do eky Isary, není rovnž pozorovati njakého
podstatného zneištní eky ; ovšem, vodnatost Isary

je znaná, rychlost její jest 1 2 m a rychlost vod odpadních
ve stoce O 6 rn za vteinu. V Dsseldorfu obnáší [normální

množství vody v Rýn 2000 m^ a nejmenší 662 m^ ; nejí

vtší množství odpadních vod je O 522 m^, tak že pi nejniž-

ším stavu vodním v Rýn je ješt neustále 1200 násobné
zední, což zajisté eku nezneistí. Dle Pettenkofera
možno svésti odpadní vody do vodotok bez jakéhokoliv i-
štní tehdy, pevyšuje-li jeho vteinové množství 40krát
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množství odpadních vod, ovšem pi nejnižším stavu vody v

ece a když rychlost není menší než rychlost pitékajících

odpadních vod. — Ovšem, vc tato není tak jednon

ducha a nedá se formulí Pettenkoferovou všeobecn ešiti,

nebo velký vliv na rozhodnutí vykonávají místní pomry.

V. Kterých ohiledí teba dlbáti pi volb zpsobu ištní
odpadních vod mstských.

Pedevším nutno konstatovati, že ištní
mstských odpadních vod nedá se provádti
šiablonovit dle jednoho systému, a že by bylo
velkou chybou používati prostedk v jednom
mst osvdených, bez pedbžn é úvahy, pí-
padn pokusu, hod í-1 i se zpsob na pípad nový.

Pi rozhodování o systému ištní odpadních vod, nutno
respektovati:

1. Povahu, i jakost odpadních vod.

2. Množství odpadních vod.

3. Jakost vody v ece.
4. Množství vody a rychlost proudu v ece.
5. Stupe žádoucího ištní.
6. Místo, urené k umístní istících stanic.

První tyry body dají se zodpovdti vykonaným po-
zorováním, zkouškami a mením. Urení stupn vyistní
odpadních vod vyplyne pak samo sebou. Jsou-li v blízkosti

pízniv položená velká rovinatá a vodu propouštjící pole,

na která mohou býti mstské odpadní vody vlastním spá-
dem pivádny, pak jsou po ruce podmínky pro pirozené
b;io logické ištíní, t. j. pro závlahová pole, nebo pro
perušovanou zemní filtraci. Máme-li však danou plochu
skrovn vymezenu, bideme istiti bu zpsobem mecha-
nickým, eventueln chemickým anebo umle, m e-

thodou biologickou.
istící stanici ovšem nenavrhneme nikdy do stedu obý-

vané ásti mista z dvod na snad jsoucích. Dále nutno
pamatovati na skládku (depot) kalu, získaného z istírny,

jelikož ukládání jeho za píinou vyschnutí vyžaduje ur-

ité plochy pdy. Velmi se doporuuje ped definitivním

rozhodnutím o zpsobu ištní odpadních vod v tch pí-
padech, kde se jedná o definitivní istírnu velkého rozsahu.
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vyzkoušeti vše pedem v malé zkušební stanici, nebo tak

možno nejlépe stanoviti pesné podmínky stavby a ušetiti

zbytených výloh. V každém pípad budou také finanní
ohledy dležitou složkou pro volbu zpsobu ištní.

VI. Zpsoby ištní mstských odpadních vo.

Každá zaízení k istní od p adních vod mu-
síme pizpsobiti látkám, které chceme z vody
vylouiti. Hrubší plovoucí látk y, jako devo, ko-
rek, tuky, zdechliny, papír, odpadky zelenin atd. zachycují

se na mížích, sítech a podobných zaízeních, osa-
zených zpravidla pi vtoku odpadních vod do stanice i-
stící. Tžší hmoty, jako písek, usazují se v lapai
písku. Aby se odstranilo pokud možno nejvtší množ-
ství nerozpuštných, suspendovaných, nebo-li
vznášejících se látek, protékají odpadní vody tak zv.

usazovacími nádržemi, kde za nepatrné rychlosti

proudu ke dnu klesají a se usazují; zpsob ten nazývá
se ištní mechanickým usazováním. Ješt doko-
nalejšího usazování se docílí chemickými srážidly.

n e

Aby se odstranily i rozpuštné, hniloby s cho p-

látky, upotebí se biologického ištní, a to

bu pirozeného, na závlahových polích a perušované zem-
ní filtrace, nebo ištní umlého, oxydaními tlesy.

V následujících oddílech pojednáme podrobnji o jed-

notlivých zaízeních práv vyjmenovaných.

VII. Mechanická zaízení k zadržení hrubších plovoucích

látek.

Ve všech kulturních zemích, všude tam, kde
svádny jsou odpadní vody do vodo tok, hled|í
se k tomu, aby se zádrže ly v každém pípad
hrubší plovoucí látky, aby dále neplovaly a

nehyzdily povrch ek. Bylo by žádoucno, aby toto

esteticko-hygienické stanovisko bylo respektováno i u nás.

Zadržování hrubších plovoucích látek dje se mížemi,
síty, esly a pod., jichž otvory zizují se od 2—40 mm ši-

roké. Každé z uvedených zaízení, a již podoby tabule.
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kola, bubnu, pásma, i jiné, jest opateno stíracím zaízením,

pomocí jehož se zachycené špinavé hrubé laky setou,

i shrabou. Tato mechanická zaízení možno dliti v pevn
stojící, obas se pohybující a trvale se pohybující. Poslední

ovšem mají nejvtší cenu a význam, proež se omezíme na

popis nkterých z tchto.

Obr. 1. MÍŽOVÉ KOLO FRANKFURTSKÉ,
a = lopatky kola opatené mriži; b = stíraci zaízení; c = dopravní pás.

Mížové kolo Frankfur Iské (obr. 1 .).

Kolo sestává z pti mížových tabulí, které se otá-

ejí kol horizontální osy ve smru proti proudu pitéka-
jících odpadních vod; tye mížových ploch jsou od sebe

vzdáleny 10 mm i nién. Zachycené plovoucí hmoty otá-

ením kola zvedány jsou nad vodu, a zde stírány sme--

táky i košaty na pohyblivý pás, který je dopraví na
místo dalšího urení.

Kola užívá se v Elberfeld-Barmenu a Frankfurtu n. M.

Síové lopatkové kolo Geigerovo (obr. 2.).

Zachycené plovoucí hmoty jsou podobn jako pi kole

Frankfurtském zvedány nad vodu, zde vsak stírány niko-

liv k obvodu kola, nýbrž do stedu jeho, na pohyblivý pás.

Použito v Karlsruhe a Strassburgu.
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Hamburské mížoví systému Brunotte (obr. 3.),

Mížoví je v principu Gallv etz; na láncích e-
tzu jsou upevnna jednotlivá pole mížová. Pohyb e-
tzu dje se pomocí dvou bubn. Vylouené látky padají

vlastní váhou z mížových tabulí na posuvný dopravní pás

Obr. 2. SÍTOVÉ LOPATKOVÉ
KOLO GEIGEROVO.

a = lopatky kola opatené sí-

tem; b = stírací zaízeni; c = do-
pravní posuvný pás (uprosted

kola).

Obr.3. HAMBURSKÉ MÍŽOVÍ
SYSIEMU BRUNOTTE.

a = Gallíiv etz; b= kola pohy-
bující etzem; c = posuvný pás

dopravní.

a sice V okamžiku, kdy dotyná tabule dostoupí nejvyššího

bodu. Na vnitní s'tran umístno je stírací zaízení. Po-
prvé použito v Hamburku, odtud jeho jméno.

Rienschv separátorový kotou (obr. 4.).

Podstatou tohoto síta je naklonný kotou z drova-
ného mosazného plechu, uprosted s konickým nástavcem,
rovnž drovaným, osazený na šikmé ose. Za stálého otá-»

cení ponoen jest kotou svou níže položenou ástí do od-

padních vod, tak že se na nm zadrží veškeré hrubší plo^

voucí látky, kdežto voda oištná protéká sítem a odtud ku
dalšímu ištní, nebo pímo do eky. Horní, neponoená:
ást kotoue jest neustále stírána kartái, osazenými na
dvou otáivých hídelích. Setené látky s kotoue jsou do-

pravovány podobné jako pi všech tchto zaízeních pá-
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smem pohyblivým na místo dalšího urení. Jako píklad
vzorné stanice s tímto zaízením uvádíme stanici v Dráž-

anech.
Podobných zaízení, popisovanému úelu sloužících je

celá ada. Výsledky, které podávají, jsou ovšem rzné,
dle jich uspoádání a dle velikosti otvor sít i míží.

wmm^.

Obr. 4. RIENTSCHUV SEPARATOROVY KOTOU.
a = pohon; b = smr otáeni ozubených kol; c — smr otáení kartá; d= pevn
na ose osazené konické kolo ozubené; e = ramena kartá; f = vyztuženi kotou;

g = nosná ložiska; h = sito; i = ozubená kola; k = lávka.

V Drážanech Rienschovy kotoue s otvory 2 mm šíky
a 30 mm délky vylouí as O 143 m^ z 1000 m^ vod. Na ji-

ných místech vylouilo se z 1000 m^ odp. vo 1 m^ neistot,

ba i více.

VIII. istní odpadních vod mechianickým usazováním.

1. Lapae písku (obr. 5.).

K odstraování písku a tomu podobných
tžších látek slouží lapae, jichž stavební ú-

prava záleží v tom, že se zmírní rychlost pro-
tékajících vod tou mrou, že zmínné látky
se usadí na dn, pi emž ostatní plo-
voucí hmoty dále odtékají. Lapae písku se zpra-

vidla tak dimnesují, aby rychlost proudu odpadních vod
byla nejvýše 5 cm za vteinu. Kolínské zkušební nádrže
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mají lapa písku jen 34 m široký, ve Frankfurtu 6 rn.

V Manchestru jsou 8 m široké, ponvadž Manchestr nemá
lapa písku u uliních vpustí na dešovou vodu a tudíž

vedle ostatních neistot také písek pichází do stok. La-

pae Paížské stanice v Clichy mají neobyejn velkou
délku 60 m.

Obr. 5. LAPA PISKU V PRAZE.

2. Usazovací nádrže (obr. 6.).

Zpsob tento zbavuje odpadní vody jem-
njších látek, suspendovaných, které, prošed-
še díve zmínnými mížemi nebo síty, tvoí
známý kal. Usazování látek dociluje se zde zmenšením
prtoné rychlosti odpadních vod, což se v praxi dje tím,

že odpadní vody vedeny jsou do širokých nádrží, nebo
studní, kterými za zcela nepatrné rychlosti protékají. Ná-
drže jsou zpravidla zdné a otevené (v Praze uzavené),

obdélníkového tvaru a hloubky 1 až 2 m, dle pomr spá-

dových; šíka usazovacích nádrží pi nejnovji provede-

ných stanicích jest mezi 2 až 5 m a délka až 40 m i více.

Délku usazovacích nádrží — nejdležitjší složku v celé

otázce — uril svými zajímavými pokusy v Kolín nad

Rýnem Steuernagel. Tento shledal, že usazováky musí býti

tím delší, ím je vtší prtoná rychlost odpadních vod.

í
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Bude tedy úlohou inženýra, docíliti za daných pomr ur-

ité malé rychlosti, za které se nejvíce plovoucích hmot
usadí. Následkem takto vyvolaného zdržení, i-li zmenšení
prtoné rychlosti, usadí se nejvtší ást vodou unášených
látek tam, kde nastává zdržení, t. j., pi vtoku odpad-
ních vod do usazovacích nádrží. V tomto míst zvaném:

Obr. 6. USAZOVACÍ NADRŽ.
a = pivodní stoka; b = rozvádcí galerie; c = kališt; d= usazovací nádrž;

e = pepad; f= odpadní galerie; g= odpadní stoka do vodotoku.

kališti, imajícím pes celou šíku nádrže prohloubené
dno, usazený kal mže se bu vypouštti potrubím o do-
stateném spádu, nebo, kde to není možno, oderpávati.
Odtud až k výtoku obdrží dno nádrže stoupání 1:10, až
1 : 20 i více. Ped výtokem z nádrže, který je proveden
jako široký pepad, plove nkdy trám, který zadržuje str-

žené ástky kalu a jiné, na povrchu plovoucí hmoty, tuky
a pod. Nepetržitý výkon stanice vyžaduje nejmén 2, stej-

ným zpsobem a vedle sebe postavených nádrží, aby pi
odstraování usazeného kalu z jedné nádrže, kterou na jistou

dobu dlužno z innosti vylouiti, mohla druhá uvésti se v
chod.

Pi smíšeném splachovacím zpsobu odvodnní msta
f— kdy i dešové vody do stok splaškových picházejí —
nutno z dvod hospodárných zíditi tak zv. dešové
výpus t, kterými se deštm siln rozedné odpadní vody

tvrtý sjezd eských mst. 209



Obr. 8. EMSCHERSKÉ i IMHOFFOVY STUDNY: isticí sta-
nice pro msto ca s 10.000 obyvateli,

a = pítoková stoka; b = mížoví; c = obtoková stoka; cl = stavítka
runí; e = studny s devnými žlaby; f = norné stny; g-de-
vná krytina; h = trubka odvádjící kal ze studny; í = runí
stavítko; j = žlab pro vytékající kal; k = odprazdovací potrubí;
1 = tuni stavítko; m = odpadní šachta; n = odpadní potrubí.
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odvádjí do eky ješt ped stanicí istící, aby tuto ne-

bylo nutno stavti píliš velkou, a ledy i nákladnou. Ovšem
jest žádoucno, aby i takto ozedné odpadní vbdy ped
jich vpuštním do eky prošly ídkou míží, neb pod nor-

nou deskou, aby tak zbaveny byly hrubých plovoucích hmot,
zneišujících povrch ek.

Obr. 9. KREMERÚV APARÁT,
a = pítok; b = lapa tuk; c = plovoucí vrstva
s tuky; (1 = istící resp. usazovací prostor;
e = pepadový žlab; f -kališt cylindrické;
g = odpadní trubka kalu; h = splachovací po-

trubí.

Díve se mlo za to, že nejvtšího usazení ka-

lu se docílí zastavením rychlosti vbec. Opatení toto,

vyžadujících velkých a drahých nádrží, bylo zvrá-

ceno pokusy Londýnskými. Zastavením rychlosti v-
bec, docílí se pravého opaku toho, co se žádá. Londýnské
usazovací nádrže, které byly díve zaízeny na perušený
provoz, mají nyní provozování nepetržité. Shledáno tam
totiž pi perušovaném provozu, kdy vody odpadní stojí

v klidu, že množství usazeného kalu obnášelo pouze 1056
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m% kdežto pi nepetržitém protékání téhož množství od-
padních vod usazeno ve stejné dob a za jinak stejných
pomr, 3338 m^ kalu; ovšem, ást nutno piísti zkon-t

centrování kalu vyhnitím, které klidem nastává. Z odpad-
ních vod možno mechanicky vylouiti prakticky až 80%
nerozpuštných látek. Pokusy Steuernagelovými bylo zji-

a = pívodní stoka s

pinými stnami zmír-
Aujícimi prtonou ry-
chlost; zde se též che-
mikálie pidávají;

b — obtok;

c = rozvádi trubky;

d= stna;

e= pepad;

f^odpadní trubka
vyištné vody;

g= odtok do vodo-
toku;

h~ trubka odssávající
kal z vže.

Obr. 10. ISTÍCÍ VÉŽ SYSTÉMU RÓCKNER-ROTHE.

Stno, že pi rychlosti prtoku 4 mm za vteinu usadí se

as 72 procent, pi rychlosti 20 mm o nkolik procent mén,
tedy skorém totéž množství. Teprve zvýšením rychlosti nad
20 mm bylo pozorovati znanjší úbytek vylouených usa-

zenin. V mnohých pípadech poskytla by ovšem ješt rych-

lost 40 mm za vteinu zcela uspokojivé a postaitelné vý-

sledky.

Jako píklad stanice s usazovacími nádržemi uvádíme
istící stanici v Praze (obr, 7., viz pílohu). V Praze, podobn
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jako ve Frankfurt a i jinde ústí jednotlivé kmenové stoky
sít kanalisaní do lapáku písku zkombinovaného s mížemi.
Jsou-li odpadní vody pi dešti trojnásobn rozedny vodou
dešovou, pak vypouští se do stanice pouze odpadní vody
sbrae B, kdežto z ostatních sbra kmenových vtékají

siln rozedné vody odpadní pímo do eky. Pi povodních

Obr. II. ROZVÁDNÍ ODPADNÍCH VOD PO ZAVLAŽOVA-
NÝCH POLÍCH.

Nahoe pohled, dole ez polem.

peerpávají se odpadní vody se sbrae B, odvádjícího
odpadní vody z nejnižších poloh msta pumpami do vý-

pusti sbra C a D. Za normálních pomr (bez dešt)
protékají veškeré odpadní vody mížovím v pedu lapáku
umístným ; zde zanechají nejvtší ást pevných plovou-
0ích hmot, které se hrábmi runi s míží stírají a ven do-
pravují. Tchto látek se pi dnešním množství odpadních
vod vylouí denn skoro 3 5 m^.

Odpadní vody, prošedše pedním mížovím, protékají

lapákem, kde zanechají veškeré tžší hmoty (písek), jakož
i na podélných mížích ostatní hmoty, které snad pedním
idším mížovím prošly; i odtud jsou run hrábmi stí-

rány. Písek s eventuelním kalem kleslý do žlabu, zíze-

ného ve dn lapáku, odstrauje se z budovy pomocí t. zv.

pískové pumpy, naež se vypírá a oddluje od kalu sou-
asn strženého. Písku se získá denn prmrn 191 m^.
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Kal, který jest zemdlci u nás nejhledanjším, prodává se

v Praze polouschlý 1 m^ až za 2 kor.,

Takto uištné odpadní vody odtékají stokami po obou
stranách lapáku do galerie pívodní, prostednictvím které

jsou rozvádny do jednotlivých usazovacích nádrží. Nádrže

mají v pedu (u galerie pívodn) nejnižší místo zvané

Obr. 12. SKRÁPNÉ BIOLOGICKÉ TLESO,
a =^ usazovací nebo hniiobná nádrž; b = automatické vpou-
štni odpadních vod na skrápné tleso; c = pívodn potrubí;

d = otáecí zaízení na zpsob Segnerova kola; e — ramena
postikující tleso; f obtok pro uištné vody; g = odpadní
stoka (potrubí) vedoucí do vodotoku neb k dalšímu istní

bahník, nebo-li kališt ; odtud stoupá dno nádrže až k
odpadu.

Odpadní vody prošedše usazovacími nádržemi za pr-
toné rychlosti asi 4—6 mm zanechají veškeré jemné plo-'

voucí látky v usazovacích nádržích, naež takto uištné,
pepadávají do galerie odpadní a odtud pímo do eky.

Chceme-li z nkteré nádrže kal odstraniti, zastavíme

pítok odpadních vod do nádrže a zbývající vody v nádrži,

které nemohou více do galerie odpadní odpadati a zstanou
nad kalem, svedou se do studny odprazdovací a odtudl

peerpávají se potrubím o prmru 350 mm zpt do lapáku

k novému ištní.

Je-jli veškerá odpadní voda z nádrže usazovací od-

ssáta, odstrauje se kal z kališt pomocí t. zv. k aloo-

vých pump pímo do kalojem na Císaském ostrov umí-

stných nebo do lodí, které jej dopraví do kalojem mimo
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Prahu ležících; tohoto kalu je denn as 105 m^. Kalojemy

i kalová pole Pražské istící stanice jsou u Dušník, blíže

Veltrus, u Vran, Lužce a eže, blíže Klecan.

Lo, dopravující kal pojme netto 180 m^ kalu a od-

jíždí tohoto asu 3 až 4krát týdn, vždy úpln naplnná
ze stanice ku kalojemm.

Obr. 13. TLESO SKRÁPNÉ POMOCÍ JEMNÉ VRSTVY DUNBAROVY.
Nahoe píný ez, dole podélný.

Kal mající aspo 90o/o vody se z lodi peerpá na ka-

lová pole a zde nechá vysušit až se dá pohodln lopatou na-

bírati ; v itomto stavu je po nm ilá poptávka se strany ze-

mdlc, o emž svdí faktum, že každá lo z istící sta-

nice odjíždjící, je již pedem zakoupena. Za 1 m^ kalu

v tomto tekutém stavu se platí 40 až 45 hal. Stanice Pražská

je v innosti od r. 1906; nynjší její nádrže usazovací

jsou zízeny pro 60.000 m^ odp. vod denn, což odpovídá,

420.000 obyvatelm; dnešního dne je již pipojeno na i-
stící stanici území, obývané 318.000 obyvateli. Ovšem, celá

stanice je disponována pro 180.000 m^ odp. vod, což od-

povídá území, obývanému 1,260.000 obyvateli.

3. istící studn.
Sedimentaní nádrže, ili usazováky vyžadují zpravidla

velkých ploch a opatení proti mrazu a zápachu. Krom
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toho mže se v nich kal odstraniti jen tehdy, jsou-li z in-
nosti vyazeny. V tom ohledu mají pednost istící stud-
n , které jsou vlastn hlubokými usazovacími nádržemi.
Vyžadují pomrn malých ploch, mráz jim neškodí a kal

mže se z nich odstraovati kdykoliv, bez porušení pro-
vozu ; obtžování zápachem jest nepatrné. Jako píklad uvá-
díme studny Dortmundské, systému MúUer-Nahnsena a stud-

ny Mairichovy. Zvláštní konstrukcí vyznaují se studny Em-
scherské, nebo-li Imhoffovy a Kremerovy aparáty.

a) Studn Emscherské (obr. 8.).

Pi tchto vtéká odpadní voda zcela malou rychlostí

ze sbrae do trojúhelníkového žlabu, odkud kal štrbin

nou ke dnu studny klesá. Žlab odpovídá svým píisobením

usazovací nádrži a zamezuje, aby erstvá voda ze stok pi-
cházející nebyla kažena hnilobnými nádržemi, pod žlaby

umístnými; uistná, kalu zbavená voda, vystupuje do ob-
tokové stoky a z této do odpadní. Ke dnu studny skleslý

kal odstrauje se trubkou pomocí erpadla; jinak mže
býti kal odstrann následkem hydrostatického tlaku, t. j.

vytažením šoupátka, ale ovšem jen tam, kde tomu spádové
pomry dovolí. Odtud vede se kal na drenážovaná pole,

kde v krátkém ase ztuhne.

Velikost studní ídí se velikostí msta ; všeobecn poítá
se na 10.000 obyvatel 1 až 2 m^ kalu za den, pi podmínce,

že massy kalu musí zstati ve studni 3 až 6 msíc, aby
úpln vyhnily, ježto takový kal ztrácí na objemu, vod-

natosti, rychle vysýchá a nezapáchá.

Emscherské studn mají své jméno po íce Emscher
a státní spolenosti téhož jména v Essenu, která vytkla si za

úkol odvodniti do regulované íky Emscher uhelný revír

Rýnsko-Westfálský, mící 784 km^ a mající 1,500.000 oby-
vatel.

Dnešního dne provedeny jsou Emscherské studn v celé

ad mst nmeckých, anglických, francouzských, ba i v Rus-

ku ; v nejnovjší dob provádjí se vtšinou ze železobetonu.

Studny Emscherské jsou zpsobilé nejen pro velká msta,
nýbrž i pro zcela malé obce, ústavy, nemocnice, továrny a

pod., vbec všude tam, kde effekt istící, jimi docílený, je

postaitelný a kde záleží na láci a malém prosloru. O nákla-

dech píše nedávno zesnulý král. stavební rada Middeldorf,
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stavební editel spolenosti „Emscher", v ís. 16. „Techn.
Gemeindeblat' 1907.

Tam, kde není jasno o rozsahu istící stanice, doporouí
se 1 studni jako zkušební vystavti ; možnost, rozšíiti sta-

nici pipojením nových studní, je nekonená. Zmínky zaslu-

hují pedchdci tchto studní Emscherských v Anglii, t. j.

nádrže, uspoádané dle Travise (Travis Tank). Uspoádány
jsou jako ada jiných (Dervauxovy, Mairichovy) na stejném

principu.

Nejstarší a první stanice, tímto zpsobem istícím opa-

tená, jest v Recklinghausenu; rovnž v Essenu a Bochumu
jsou pozoruhodné stanice.

b) Kremer o vy aparáty (obr. 9.).

Vstup i odtok vody a odstranní kalu dje se podobn
Jako u Emscherských studní. Do dna aparátu je co nádrž

kalu železný cylindr osazen, ve kterém se kal zhušuje. Apa-
ráty pracují dobe a rovnž bez zápachu; potebují nepatrné

obsluhy a jsou tudíž pomrn laciné. Pi prmru 4 m uistí

10 až 15 sekundových litr, pi dešti až 75. Znamenit se

hodí ku ištní mastných odpadních vod, ponvadž se mohou
mastné souástky na hladin vodní usazovati a to tak, že

vloženo je do istícího prostoru zvláštní zaízení, které nutí

odpadní vody dlouhou cestou probíhati a tuky na povrchu

usazovati
;
jak zkoušky v Charlottenburku ukázaly, usadí se

z odpadních vod 1000 obyvatel až 8 kg tuku denn. Vy-
louený tuk obnáší asto až 75% mýdla. Jako lapae tuk
užívá se Kremerova aparátu v Charlottenburgu ; níimo \o

v Saské Kameníci, Lichtenbergu a jinde.

4. istící vže (obr. 10.).

istící vže jsou založeny na tomtéž principu jako istící

nádrže, jichž jsou vlastn náhradou v tch pípadech, kdy
není možno tvoiti velké výkopy v pd.

Jako píklad uvádíme nejstarší její úpravu dle Ro ck n e r-

Rotha, až do dnes užívanou. V odpadní vod hlavního

pírodního sbrae ponoen jest otevený, jinak ale vzducho-

tsn uzavený zvonovitý železný píklop, pod kterým jest

vyzdna studna. Železný píklop jest ve spojení se vzdu-

chovou pumpou, aby se v nm docílilo event. zední vzduchu.
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Do spodní ásti zavedená odpadní voda následkem zed-
ného vzduchu stoupá, kdežto tžší hmoty usazují se na dn
vže. Vystupující uištná voda padá nahoe pes okraj mísy
uvnit vže umístné, odkudž odtéká do odpadní stoky a

touto do eky. Jen asi dvakrát za den jest teba a to zcela

nepatrn vzduchovou pumpou zapracovati, aby se ponkud
více zedil vzduch uvnit vže. Róckner-Rothova istící vž
se asto kombinuje s ištním pomocí uhelné kaše D e g e-

nerovy. Pidává se totiž odpadním vodám za píinou
snadnjšího srážení suspendovaných látek jemn mletého
rašelinového uhlí, neb slatinné kaše, a je-li teba
i síranu zeleznatého. Tímto zpsobem se velice dobe
odpadní vody vyistí; kal se asem vyerpává, suší a užije

v zemdlství. Pi istících vžích ku odstranní kalu používá
se zpravidla erpadel.

IX. Chemické ištní.

Mechanickým usazováním se veškeré su-
spendované látky nezadrží, nýbrž ve vod z-
stává ješt asi 20 až 30% hniloby schopných
látek. ást jich dá se vylouiti pidáváním chemi-
ckých srážidel. K tomu úelu lze použíti ady slouenin,
jako síranu železitého, hlinitého, vápna a pod. ištní od-

padních vod podobným zpsobem provádlo se ve velkém
v Lipsku a v Londýn. V Londýn odpadní vody proté-

kají ohromnými nádržemi obsahu asi 200.000 m^ za pidávání
vápna a síranu železitého; kal jest peerpáván do menších
nádrží, v nichž se znovu usazuje, naež se odváží na kalových
parnících asi 70 km daleko do moe.

Kal odváží po celý rok 6 parník, z nichž každý pojme
asi 1000 m^. Tento transport kalu stojí Londýn prmrn ron
1,200.000 K a náklad na cTiemikálie 1,800.000 K. Tímto zp-
sobem odstraní se 75 o/o suspendovaných látek a do Temže
odvádjí se vo3y do té míry uištné, že se v eišti nejeví

nijaké toho zlé následky.

V Lipsku jako srážidla používají pesyceného síranu

železitého a docíHli vtšího effektu než v Londýn; v r. 1Q06

ku p. mli 300.000 K náklad. Ukázalo se, že obvyklá shora

uvedená srážidla pi nepetržitém a hojném používání nejen

kal rozmnožují, nýbrž iní jej i v zemdlství nezpsobilým.
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z tchto dvod užívá se v nejnovjším ase chemického
ištní jen velice zídka a vtšina stanic, kde se ho díve uží-

valo, zaízena byla na nkterou jinou methodu. V Nmecku
užívá ho dosud mimo Lipsko jediné msto Essen n. R. a to

již jen ve síadiu pl^echodném.

Zvláštní pozornosti jako istící prostedek tší se již

díve zmínná uhelná kaše, Degenerem poprvé po-

užitá. Tato dosáhla v posledním Besítiletí oproti ostatním

chemickým prostedkm velkého význa.m\i, nebo jemn mle-

tým a vodou vypraným uhlím pohlcují se organiCKe látky,

v oapa'tínich vodách rozpuštné. Teba že Degenerv zpsob
je velmi pozoruhodný, není možno jej doporuiti se stano-

viska ekonomického, ponvadž je velmi drahý. Slouením
mechanického usazování s pidáváním chemikálií, picházíme
ke kombinovanému ištní odpadních vod, zvanému chemicko-

mechanickému, k nmuž se ítá obyejn i práv uvedený
zpsob Degenerv.

Filtraní zaízení Richterem a Hampenem
vynalezené uspokojuje podobn jako Degenerova kaše. Do
odpadních vod se pimíchá tluený prášek z hndého uhlí

(nikohv tedy vyprané uhlí jako u Degenera) a sice na 1 m^
vod asi 1 kg. Prášek zpsobuje v odpadních vodách takové

chemické zmny, že tém veškerá hnicí schopnost vod i kalu

mizí; i zbarvení odpadních vod mizí, kal je bez zíápachu a velice

dobe zpsobilý k zpracování na brikety, které mají až 2300

kalorií výhevnosti.
Mimo tento filtraní zpsob pomocí uhelného prášku

mže se odníti odpadním vodám hnicí schopnost též písadou
chilského ledku, k emuž staí množství 01— 1 kg na

1 m^ vod.

Rovnž hlína plastická, jaké Roland užívá, má
tak velkou absorbní vlastnost, že se odpadním vodám již

po nkolika hodinách barva i zápach odejme, tak že jsou

úpln schopny i do malých ek picházeti, aniž by tyto

zneistily,

X. Hnilobné komory i nádrže.

Následkem potíží, které se vyskytují pi mechanickém
usazování s odstraováním a ukládáním kalu, vznikly hni-

lobné komory. Tyto pozstávají prost v tom, že se nádrže

vymí o nco vtší nez usazovací, aby v nich mohl kal
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delší as zstati. asem pechází kal v kvašení, hnití a roz-

klad, ehož nutný následek jest znané zmenšení kub. obsahu
kalu; píinou tohoto zjevu jest innost bakterií.

Již v roce 1860 zkonstruoval Francouz L. M. Mouras
z Vesoulu vyzdnou jámu ili šachtu, do které svádl veškeré

domovní odpadní vody: pevné látky zadržel v koši zvlášt

v jám za tím úelem osazeném a tekuté látky odtékaly do
uliní stoky. Pítok i odtok v nádrži byl upraven syfonovit,

aby se zápach zamezil. Hnilobné šachty tyto, zvané všeobecn
„Fosses Mouras", byly v mnoha pípadech, hlavn však

ve Francii, provedeny.

Hnilobné nádrže nelze považovati za samostatné istící

zaízení, nýbrž jen za pedišovací, jemuž nutn následuje

ištní biologické, a to proto, že z nádrží odtékají hniloby

schopné odpadní vody.

Ovšem — jak Dumbar tvrdí, nutn následující ištní
biologické je znan stíženo oproti pípadu, kdy se používá
vod erstvých, nezkažených, které ku p. podávají studn
Emscherské, nebo jiné usazovací nádrže.

XI. Pirozené biologické ištní.

Biologické ištní rozeznáváme pirozené
a umlé, obojí však na jedné a téže zásad za-

ložené, t. j. odstraování hniloby schopných
látek pomocí bakterií a vzduchu.

1. Závlahová pole (obr. 11.).

Nejstarší pirozený biologický zpsob ištní je t. zv.

polní závlaha. Craigentinny louky u Edinburgu již v roce

179C zavlažované ukázaly, že sotva 1 10— 1-50 m hluboko
do pdy filtrující položené drenáže odvádí neškodné, hni-

loby více neschopné vody.

Odpadní vody po odstranní nejhrubších látek jsou ve-

deny na pízniv situovaná pole, na nichž se usadí veškeré

zbývající jemné látky, tvoící kal, kdežto pdou filtrovaná

voda, drenážemi zachycená, se vede do eky. Zpsob tento

nejlépe využitkuje kal, jenž neúrodná pole promuje v cen-

nou "kulturní pudu. Dle toho, jedná-li se o o'ddlovací i
jednotný splachovací zpsob kanalisaní, o predištné nebo
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vbec neištné vody, o více i mén propustnou pudu,

mže býti zavedeno denn na 1 ha zavlažované plochy 20

až 50 m^ i více odpadních vod. Jak vidti, není to ištní
odpadních vod v tom smyslu, jak jsme v pedcházejícím
poznah

;
je to vlastn rationelní ištní za vy-

užití cenných látek odpadních vod ve smyslu
zemdlském.

Jak již shora eeno, hlavním initelem pi tomto zp
sobu jsou bakterie a vzduch. Bakterie zpsobují roz-

klad organických látek, pi emž se tvoí kyselina uhliitá,

voda a ammoniak, kterýžto se promuje okysliením v ky-

selinu dusinou. Tyto dusinaté látky ve spojení s ostatními

látkami, jako vápnem a fosforenou kyselinou, a za pomoci
vody a slunce jsou nejlepším podkladem pro vzrst rost-

linstva.

Závlahová pole mají však vedle dobré, také i stinnou strán-

ku a sice tu, že se v brzkém ase zašlemují takovou mrou, že

nemohou více vody pijímati, ehož píinou jsou, jak

Schreiber svými pokusy v Berlín dokázal, tuky; Schrei-

ber totiž shledal, že berlínské odpadní vody pivedou za
rok tuk v úhrnném množství 13.000 t, což znamená na

1 m^ zavlažovaného pole 5 g tuku denn. Dle téhož autora

obsah tuk ve škraloupu, který se na zavlaž. polích utvoil,

obnáší Io/o, akoliv již obsah Olo/o staí, aby vrstva vodu
náležit nepropustila. Obsah tuk ve vodách stokových v Ber-

lín jest 001—00260/0.
Tyto potíže s tuky nutno piísti ovšem místním pom'-

rm berlínským, kdež odpadní vody pivádjí mimoádné
množství tuk, než pece nutno i v jiných pípadech na tuto

okolnost pamatovati. V sušin našich kal jest asi 15o/o tuk,
v sušin frankfurtských kal asi 16 7o/o, ili 1-67 o/o v kalu

s 90o/o vody.

Nemžeme se také nezmíniti, že rostliny nespotebují
tolik hnojivých látek (dusíkatých), kolik se jich odpadními
vodami zpravidla pivádí. V tom ohledu doporuuje Kónig;
vpustiti denn na 1 ha nejvýše lO/ra^ odpadních vod, pri

emž na" tuto plochu pipadne sotva 365 kg dusíku, poítá-
me-U ovšem na *hlavu a den 100 litr odpadních vod s obsa-

hem 001 kg dusíku.

Ku konci zbývá zmíniti se o obtížích, spojených s ob-

sluhou závlahových polí. Jak D u n b a r ve svém dokonalém
spise: „Leitfaden fr die Abvvasserreinigungs-
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frage" poukázal, nelze se vždy spolehnouti na obsluhující

personál. Shledalo se totiž asto, že celé trati závlahových
polí, zatopených odpadními vodami, odvedly neuištné vody,
ponvadž utvoením škraloupu, který dlníci v as neod-
stranili, je pda více nepijala.

2. Filtrace zemní.

Zvláštního dležitého významu pro ištní mstských
odpadních vod byly v roce 1860 podniknuté pokusy .Angli-

ana Franklanda, které daly základ modernímu um-
lému biologickému ištní. V zásad je zemní filtrace zavla-

žování, jelikož spoívá na podobném principu; rozdíl je ten,

že se pi zemní filtraci neosazují pofe rostlinstvem.

Odpadní vody vedou se v pestávkách na zemn*í plochy;

po vniknutí, i prosáknutí odpadních vod do pdy, se pfochy

znovu zavodní. Ovšem, že jsou pro tento zpsob podobn
jako pi závlahových polích jen urité zeminy zpsobilé:
pdy hutné, jílovité a raselinité jsou pedem vyloueny. Pi
procházení odpadních vod filtrovou vrsívou za^drží se látky,

které za následující periody klidu se rozloží a okyslií. i-
stící effekt, kterého lze perušovanou zemní filtrací docí-

liti, je znaný, ba nkdy i vyšší, než se jeví pi závlaho-

vých polích.

V Massachussets v Americe je nejpozoruhodnjší zaí-

zení tohoto zpsobu.

3. Postikování polí.

Postikování polí zkoušel v r. 1897 Noebel na svém
statku v Eduardsfelde u Poznan (ve Skotsku primitivní tento

zpsob znám je již od r. 1850 a provádn byl Mecchim a

Kennedym). Postikování dje se pomocí trub na povrchu
pole položených, k jichž jednotHvým nástavcm pipojí se

hadice s rozstikovai. Propagátor této myšleríky v Nmecku
Wulsch navrhuje radiáln ve více smrech z msta vésti

odpadní vody a tyto odebírati rolníky, ímž by se ovšem
nejlépe zužitkovaly; takto by se jimi ovšem neplýtvalo jako

pi závlahových polích. Pirozeno, že to pedpokládá uritou
konfiguraci terainu, evenluelní zízení reservoiru. Ovšem, ne-

spolehlivost odbratel a mnohé zdravotní závady mluví

však proti tomu ; tuto myšlenku provedlo na zkoušku msto
Pozna a Osterode ve východním Prusku.
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XII. Umlé biologické ištní oxydaními tlesy.

Umlé biologické ištní liší se od filtrace
zemní hlavn tím, že se zde odpadní vody n e-

vp o ušte jí na velké plochy zemní, nýbrž že se
ištní provádí pomocí umlých filtr, t. z v.

biologických tles, sestávajících ponejvície
z koksu a škviáru. Dle toho, nechají-li se odpadní vody
v umlém filtru delší as státi, nebo skrápí-ii se filtr od-
padními vodami nepetržit, rozeznáváme umlé biologické

ištní tlesy naplnnými a tlesy skrápnými.
Biologické ištní umlé záleží v podstat v tom,

že pedištné odpadní vody se pivádjí ve styk s porézními
a vzduch propouštjícími vrstvami kemílku, škváry nebo
koksu. Na tomto materiálu zadržují se organické látky z od-
padních vod, které za neustálého psobení vzduchu a in-
nosti bakterií se iní neškodnými. Upotebí se všude tam,

kde se kladou obzvlášt písné požadavky na vyištní od-
padních vod a kde není píznivých podmínek pro piro-
zen biologické ištní.

Velikost filtraních komor naplovaných, zpsob a roz-

sáhlost stavby tlesa skrápného, velikost zrna koksu i škváry,

zvolí se dle stupn pedištní a množství odpadních vod a

dle žádaného úinku istícího.

K urychlení istícího procesu na biologických tlesech
jest vhodné pedištní ku p. Emscherskými studnmi, nebo
obyejnými usazováky; nedoporouí se však, jak pokusy
v posledním ase dokazují, pedišovati hnilobnými nádrže-

mi, a to z píin, které byly již díve blíže uvedeny. Pední
odborník v otázce ištní odpadních vod, prof. dr. D u n b ar

v Hamburgu, jest toho názoru, že tlesm slcrápným dlužno

ped tlesy naplovanými dáti pednost. Když pracovní schop-

nost tles ochabuje, musí se nápl tles proprati nebo jinou

nahraditi. Ochabnutí pracovní schopnosti mže nastati také

petížením filtr; v takovém pípad jest nutno zvýšiti schop-

nost delším odpoinkem a náležitým vtráním.

1. Naplovaná tlesa biologická.

Násyp filtraní má dle žádaného úinku a daných spád
výšku mezi 80 až 150 cm. Filtraní násyp koksu i škváry

má zrna velikosti 3 až 25mm, pi emž jsou tato tak na
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sebe nasypána, že nejjemnjší tvoí vrchní vrstvy a nejhrubší

spodní, u dna. ím jemnjší vrstvy jsou, tím více ztíženo jest

ádné nutné provtrávání a tím pomaleji, ale za to dklad-
nji se proces odbývá, ovšem za podmínky, že nejsou filtry

píliš peplnny. ím se volí jemnjší filtraní massa ili

ím pomaleji filtry pracují, tím více jich musí býti.

Nádrž tlesa plnného musí býti vodotsná, což se do-

ciluje konstrukcí vyzdnou z cihel i betonu. Dno tlesa

se musí ádn drenážovat bu hlinnými trubkami, ne men-
šími než 10 cm v prmru, neb kanálky z cihel. Stejnomrné
rozdlení odpadních vod se dje rozvádcím zaízením po
horní ploše a sice devnými žlaby neb hlinnými trubkami

i jinak.

Po dostateném naplnní celého prostoru se pítok za-

staví; voda ponechá se v tlese po jistou dobu v klidu, pi
emž absorpce a mineralisace látek organických na "filtraní

hmot se dje. Pak oteve se šoupátko na odtoku a odpadní
voda prosakuje od tohoto okamžiku shora dol až ke dnu.

Plovoucí jemné látky jsou zachycovány zrnky škváry i koksu,

kdežto prosáklá voda tém irá odpadá drenážemi do eky.
Odpadními vodami naplnné tleso se znenáhla vyprazduje
a napluje znovu vzduchem. Vzduch za pomoci bakterií

fiinkuje na zachycené látky tak, že je pemuje a z'bavuje

jich škodlivých úink ; mimo to obsah kalu se zmenšuje.

Proto se doporuuje zbaviti vody díve kyselin, jed, vápna

i mastnot, ponvadž se jimi innost bakterií ruší. Vtrání
se má díti jak jen dlouho možno, ale nejmén 2—4 hodiny

po každém vyprázdnní. V pípadech, kdy žádá se co nej-

dokonalejšího vyištní odpadních vod, doporuuje se filtro-

vání dvojnásobné, t. j. odpadní vody z jednoho tlesa ui-
štné pevádjí se na druhé tleso níže položené a tam se

znovu istí. V tomto pípad se musí vehkost zrn prvního

tlesa zvoliti 10 až 30 mm a druhého 3 až 10 mm. I v zim
se dá naplovaných tles užívati, ovšem jen za uritých

opatení.

2. Skrápná tlesa biologická (obr. 12.).

Tleso skrápné, vlastn tvarov uritá hromada škváry,

koksu i tvrdých cihelných kousk (zvonivek) má míti zrnka

nejmenší 25 mm a nejvtší 200 mm; tvrdé, hladké kemílky
(šotolina) se mén hodí ku stavb tles.
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Tlesa skrápná se zizují bu voln stojící, nebo do
zem zapuštná, nebo se opatí proti mrazu hlinným ob-
kladem. Pedištná odpadní voda skrápí stejnomrným zp-
sobem nepetržit povrch tlesa, pi emž v kapkách pichá-
zející voda se prosakuje znenáhla shora dol až ke dnu t-
lesa. Výklad o zachycení se látek plovoucích, jich okysli-

ení za pomoci bakterií, jest týž jako pi tlesech naplo-
vaných. Mají-li tlesa býti stále schopna pracovati, musí
míti vzduch neustále náležitý pístup do vnit; z té píiny
doporuuje se voliti vždy vtší zrno filtraního materiálu.

Mimo toho musí býti umožnno v kterýkoliv as vyaditi
kterékoliv tleso, aby se mohla

1. filtraní massa vyistiti od zadrženého v ní kalu a

2. aby se asovou pausou docílilo posílení pracovní schop-
nosti tlesa.

Z toho patrno, ž^ jest teba aspo 2 tles, podobn
jako pi prvních tlesech. Výška tles skrápných pohybuje
se dle toho, v jakém sklonu se dotyný materiál sám drží;

s plochou oxydaního tlesa, roste i jeho výška.

Nejdležitjší okolností pi tchto tlesech jest docílení

stejnomrného rozvedení odpadních vod po povrchu tlesa.

Toho se dociluje bu:

a) pevným, trubkovým rozprašovaem fontánovitým (v Co-
lumbu v Americe),

6) otáejícím se poThyblivým zaízením (princip Segne-
rova kola), postikujícím povrch tlesa na zpsob dešt (obr.

12.) (ve Wilmersdorfu u Berlína),

c) zpsobem Dumbarovým, kde zvláštní krycí jemnou
vrstvou, asi 10 cm mocnou, se odpadní vody pesn roz-

dlují, když celá horní plocha tlesa se na nkoUk cm vy-
soko zatopí (obr. 13.) (Mhlheim, Hamburg).

Mimo tyto typické zpsoby rozvádní odpadních vod
po tlesech skrápných jest celá ada jiných, rovnž vyho-
vujících.

ištní možno provádti i v zim, dodrží-li se pravidlo

v Nmecku osvdené, aby plocha skrápných tles s krycí

rozdlovai vrstvou byla pouze 1-5 m^ a s postikovacími
pístroji pouze 1 m^ pro 1 m^ odpadních vod.
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XIII. Kombinovaný zpsob ištní odpadních vod.

Pomry, 'které se vyskytují v praxi, nutí nás zpravidla
rzné z popsaných zpsob, pimen kombinovati.

Tak ku p. kombinujeme míže i síta a lapae písku
s usazoválcy, nebo hnilobnými komorami, nebo istícími stud-

nmi a vžemi.
Za tyto skupiny istících lánk klademe asto oxydaní

tlesa plnná nebo skrápná. Možných kombinací jest ada
a pro uritou volbu rozhodneme se jen po l)edlivém uvážení
místních pomr.

Vodítkem pi volb zpsobu ištní vod jest pedevším
eka a pak zpsob odvodnní msta. Je-li msto odvodnno
zpsobem splachovacím smíšeným, jest nutno ištní roz-

dliti ve hrubé, pedišovací a biologické. Ovšem uvažuje
se jen odtokové množství pi suchém poasí; pi dešti ne-

zbude než omeziti se na hrubé ištní s event. usazováním.
Je-li msto odvodnno zpsobem oddlovacím, jest provoz
istírny stejnomrný. Ovšem pi píznivých pomrech eky
mže odpadnouti i zde ištní biologické a odpadní vody
po ištní v usazovácích mohou býti svedeny do eky.

XIV. Odpadní vody prmyslových závod.

Vody prmyslových závod vyžaduji krom prav uve-

dených opatení ješt opatení zvláštních, nebo obsahují

vedle obyejného zneištní velké množství jedovatých látek,

kyselin, mastnot, olej, barev atd. Rzné továrny, pod-
niky a závody prmyslové mají odpadní vody
rzné povahy a není tudíž možno istanoviti
všeobecných pravidel pro zpsob ištní.

ištní s povšechného stanoviska záleží hlavn v neutra-

lisaci jedovatých látek a kyselin, event. ve zízení lapa
tuk a oxydování pedištných vod. Které jsou to jedo-

vaté látky a kyseliny a kterých neutralisaních prostedk
se použíti musí, jest odvislo pirozen od povahy prmyslo-
vého podniku a jeho provozu.' Záhodno však jest, všem pr-
myslovým závodm, které mají takto nebezpené vody, pede-
psati vlastní istící stanici a tuto pod písný dozor posta-

viti. Po této stránce nutno zvláštní pozornost vnovati ra-

finerii petroleje, papírnám, pivovarm, lihovarm, cukrovarm,
barvírnám, prádelnám, blírnám, továrnám na celulosu a
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škrobárnám. Také vody z lázeských a léebních míst s obsa-

hem solí zasluhují zvláštní pozornosti.

XV. Kal.

Odstraování kalu z istících stanic kteréhokoliv z po-
hnaných zpsob má velké potíže a to jednak pro množství
kalu a jednak pro jeho vodnatelnost, která dosahuje 80 až
950/0. Nejvtší množství kalu dávají usazovací a ne'jmenší

množství hnilobné nádrže.

Nejvýhodnjší odstraování kalu ze stanice by bylo tehdy,

kdyby se mohl rolníkm dodávati ve stavu erstvém, vod-
natém. Pak by se kal odvážel ze stanice ve vodotsných
vozích, aneb tlail v železném potrubí pímo na pole.

Než, toto odbírání kalu rolníky nedá se pro celý rok

zajistiti a jest nutno postarati se v blízkosti stanice o dosta-

ten velké plochy, na kterých se mže kal ukládati až do
okamžiku, kdy ztratí vtší ást vody, ili ztuhne a je bez
zápachu; tehdy je rolníky vy'hledáván jako dobré hnojivo.

Ztuhnutí kalu vyžaduje velkých kalových polí, která pro

istící stanice s hnilobnými nádržemi jsou menší a pro sta-

nici s usazovacími nádržemi vtší. Poloha polí musí býti tak

volena, aby zápachem kalu nebylo okolí obtžováno
;
pole

musí býti vodorovná a propustná, aby se mohla voda z kalu

do zem vsáknouti. Vysoušení kalu a polích jest daleko

lepší než v jamách, ponvadž v tchto jen tžko ztrácí vodu
a zápach jest stejný jako pi polích. asto jest zvykem
kal k o m p o s t o v a t i, t . j. ukládati v tenkých vrstvách stí-

dav s uliním a domlácím smetím. Za píinou zamezení
zápachu pokrývá se celý kompost hlínou. Tím zpsobem "kal

rychle zpevní a poskytuje dobré hnojivo. Pi zakopávání
kalu, kteréhožto zpsobu se rovnž používá, zídí se na

polích, k tomu úelu vyhlédnutých, rovnobžné píkopy, do
kterých se napuslí kal. Po té píkopy se zaházejí opt zemí,

ih kal se pikryje, ímž se zápach úpln zamezí. Pi všech

pípadech povrchového ukládání kalu je nutno spodek dre-

nážovati. K doprav kalu ze stanice na kalová pole slouží

mimo zvlášt k tomu urené nádoby, vozy a lodi, ponej-

více baggry a pumpy. Jiné zaízení, podávající velice pe-
sné výsledky, jest doprava kalu pomocí vakuumového kotle,

jehož princip založen jest na vzduchovém erpadle. Ka-
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love vedení spojeno jest s kalovým kotlem, jehož obsah
vzduchu se mže zediti neb zhustiti, ímž se kal vyssává
nebo vytlauje. Ješt vtšího úinku dociluje se vakuumovým
kotlem dvojitým na témž principu založeným.

K rychlému vysoušení kalu užívá se namnoze lis, od-
stedivých stroj atd.

V nkterých mstech, jako v Hanoveru a Harburgu, zpev-

ují kal umle centrifugam"i (odstedivkami) ; nemá-li kal

píliš mnoho tuk, odvodní se až na 60 o/o vody, tak že jest

snadno odvozitelný a prodejný. Dobe vysušený kal je snadno
spalitelný, nebo jeho obsah popele jest skrovnjší než hn-
dého uhlí; a jeho tepelná hodnota — je^-li pi 100° C. sušen —
vykazuje pes 4000 kalorií. Je tedy, jak Ziegler tvrdí,

jeho tepelná hodnota vtší, nebo aspo siejn velká jako

ze stejného množství hndého úTilí.

Lisování kalu dje se takto : Z vakuového kotle i od-
jinud vtlaí se kal do lisu, kde ztratí obsah vody až na 60
neb 500/0, ovšem jen za pidání písady, jako je vápno, hndo-
uhelná kaše, nebo hndouhelný koksový prach

;
písady tyto

iní dobe kal stlaení scTiopným.

Jak z dosavadního vidno, jest nejdležitjší otázkou pi
pirozeném odvodnní kalu dobe propustná pda zem,
s ádn drenážovaným povrchem. Uloží-li se kal na 30 cm
mocnou vrstvu kemílku, do pdy zapuštnou a drenážo-

vanou, zbaví se snadno vody, nebo tato se všechna rychle

prosákne a kal zstane jako ztvrdlá hmota na filtru, resp.

na kalovém poli ležeti.

Toto odvodnní stane se pi dobrém poasí ve dvou
dnech, pi dešti ve 4—6 dnech; v Bochumu, kde v minulém
roce konaly se se znaným úspchem zkoušky se spalováním
kalu, pipadá na 40 obyvatel jen 1 m^ kalových polí.

V Anglii svého asu hojn používané zpsoby, jako

vypaování vody z kalu zahíváním az na 15o/o, nebo pidá-
vání hnojivých prostedk (kostní mouky, ammoniaku), nebo
pemna kalu v cement pidáváním vápna (dle Scotta)

jsou mén cenné a dnešního dne pekonané. Rovnž záhy
upuštno od neekonomického zpsobu zpracování kalu, ja-

kého v Casselu užívali, t. j. tovární výroby hnojivých prášk
a tuk

;
jinak zpsob tento se stanoviska technického je na-

prosto dokonalý (Beck a Henkel).
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XVI. Desinfekce odpadních vod.

Desinfikovati odpadní vody bývá teba
zpravidla jen v ase epidemií a nákaz; pouze
pro odpadní vody z nemocnic, jatek, kozel u-

hiáren a pod. doporuuje se zavésti desinfekci
trvalou. Z koželuháren zvlášt proto, že picházejí obas
k zpracovaní kže zvíat stížených sntí slezinnou ; tako-

véto odpadní vody mohou nakaziti zdravý, v ece koupa-
jící se dobytek a rozšiovati tak nákazu.

K desinfekci odpadních vod užívá se nejastji chlorového

vápna, které však nejen že eku zneišuje, ale i život ryb

ohrožuje. Z toho dvodu je nutno chlorové vápno po desin-

fekci neškodným uiniti, což se dje pimísením skalice ze-

lené. Desinfekci jest nejlépe provádti v odpadních vodách
již vyištných. Pomr pro desinfekci pi malých stanicích

jest asi 1 :5000, t. j. na 5000 díl odpadních vod pipadá
1 díl chlorového vápna, pi prostedn velikých asi 1 : 10.000

a pi velikých asi 1 : 20.000.

XVII. Náklady.

Picházíme k dležité otázce, jež nejastji bývá pí-
inou, že se v mstech se zízením istíren na odpadní vody
otálí Jest to otázka náklad. A tu, bohužel, z dvodu,
že nemáme u nás dosud vtších stanic, zaízených na ištní
odpadních vod rznými methodami, musíme se odvolati na

nkteré zkušenosti z ciziny. A ponvadž náklady stavební

a provozovací takových stanic optn závisí od nejrozmani-

tjších okolností, jest pi penášení tchto cifer na uritý
pípad dbáti jisté opatrnosti. Cifry dále uvádné pedstavují
úhrnné vydání za zištní 1 tn? odpad, vod, tedy nejen vy-

dání za provoz, obsluhu a potebné hmoty provozovací, nýbrž
i amortisaci a úrok ze stavebních náklad.

1. Polní závlaha. Výše nákladu na ištní odpadních
vod touto methodou záleží hlavn od toho, jak draze nutno
platiti pozemek a je-li teba odpadní vody na závlahová pole

erpati, i tee-li voda samospádem. Prmrné náklady na
zištní 1 m? odpadních vod lze pi vtších stanicích a pi
erpání splašk odhadnouti na 3—5 halé. Není-li teba
splašky erpati, iní náklad na 1 m^ jen asi 1—3 halée. Pi
malých stanicích by náklad arci pimen vzrostl, na 6, 8
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i více halé. V Berlín inil náklad na 1 m^ v roce 1905

pes 5 halé. V jiných mstech byly však docíleny výsledky

znan píznivjší. Tak ku p. ve Vratislavi inil náklad na

1 nv pouze 15 halée, v Magdeburku a Dortmundu 2 halée,

v Brunšviku 3 halée, v Paíži 25 halée, ve Freiburku do-

konce jen 1 halé.

2. Perušovaná zemní filtrace dle Franklanda

používána jest ponejvíce v Americe, kde v nkterých krajích

doznala velkého rozvíení. Ponvadž pi této method po-
tebná plocha znan jest menší, než pi polní závlaze, bý-

vají také náklady na 1 m^ uištné vody nižší. V našich

krajinách dalo by se v tom pípad ítati s nákladem 1—

2

halé na 1 m-' splašk pi stanicích vtších, pi menších
2—4 i více halé.

3. Pi obyejném mechanickém usazování za

použití vyzdných nádrží iní náklad na 1 ní^ splašk 1—

2

halée.

4. Použije-li se Emscherských studní, lze ítati

rovnž s nákladem ve výši 1—2 halé na 1 m?- uištné vody.

5. Pi ištní ch e m i ck o-m e ch a n i ck é m stoupají

výlohy as na 2—3 halée za 1 ni^.

6. Pi umlých biologických methodách ídí
se v^ýše nákladu dle zvoleného zpsobu, hlavn však dle ve-

likosti stanice. "Cím stanice jest men^í, tím více pomrný
náklad roste. Prmrn lze pi tlesech skrápných náklad

na 1 w? vody odhadnouti na 1—3 halée, pi tlesech pln-
ných na 2—5 halé.

Pestávám na tchto všeobecných údajích, nebo další

eník, pan kol. inž. Bellada, ve svém korreferátu bude míti

ješt píležitost adu podobných údaj uvésti.

Návrh resoluce.

tvrtý sjezd eských mst království eského, konaný
ve dnech 15. až 17. íjna 1911 v král. hlavním mst Praze,

pojednav mimo jiné o ištní odpadních vod z mst a pr-
myslových závod, pokládá za nutné všem mstm doporuiti

:

1. Aby se zením ku rostoucímu zneišování veejných
vodotok a z toho pochodícím závadám, hlavn po stránce

zdravotnické, esthetické a technicko-praktické hledno bylo
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k tomu, aby ve smyslu resoluce ze III. sjezdu eských mst
z r. 1909 odpadní vo^y z obcí i prmyslových závod ped
vyústním do veejných vodotok byly zišovány.

2. O nutnosti, zpsobu a míe takového zištní odpad-
ních vod rozhodují místní pomry, hlavn však množství a

jakost odpadních vod, pak povaha a kapacita vodotok.
Z toho dvodu butež ped zizováním istíren pro od-

padní vody všechny tyto vlivné pomry odborn vyšeteny
a jim pak projekt a stavba istíren pizpsobeny.

3. Ponvadž jednotlivým mstm a prmyslovým závo-
dm nebylo by možno taková nákladná a zdlouhavá vyšeto-
vání, zejména pokud se vztahují na vodotoky, s náležitou

dkladností provádti, vyslovuje sjezd eských mest práni,

aby stát ve srozumni se zemí zídil zvláštní ústední komisi

technicko-zdravotní, pípadn jako souást psobící zdravotní

rady zemské, která by všechny pomry, k otázce vlivu od-
padních vod na veejné toky se vztahující, soustavn vy-

šetovala a zaznamenávala, jakož i vedla v evidenci prove-
dené istírny a jich úinek na ozdravní veejných tok. Tato
komise mla by za úkol na základ získaných výsledk m-
stm a prostednictvím mst také prmyslovým závodm
udíleti rady a poskytnouti potebné podklady i návod, v ja-

kém rozsahu nutno odpadní vody z uritého místa istiti, ili

jak by istírna mla býti zbudována, aby zdravotnickým,

esthetickým, technicko-praktidkým a ostatním požadavkm vy-

hovovala.

Sjezd eských mst vyslovuje oekávání, že zízením ta-

kové komise s psobností pro celou zemi zaruen bude další

pokrok na poli veejného zdravotnictví v mezích hospodáské
potence obcí a prmyslu. (Výborn ! Potlesk.)

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
Vzdávám panu referentovi upímný dík za obsáhlou a

pounou pednášku a pedstavuji jej zárove jako neúnav-
ného jednatele naší sekce. (Potlesk.)

Upozoruji, že vymeno jest debat velice málo asu
a proto prosím pány, aby se každý omezil skuten na

dobu 5 minut. K slovu pihlásil se p. Ing. Ed. Zika, vrchní

inženýr král. hlav. msta Prahy.
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Ing. Ed. Zika, mstský vrchní inženýr:

Vážené shromáždní!

V pedneseném referáte kol. Žižka vylíil zhoubné úinky
pouštní splašk mstských a prmyslových do vodotok
po stránce zdravotnické i estetické a vysvtHl všechny tech-

nické zpsoby ištní splašk, jak se provádí v cizin. Dovolte
mn, bych dotknul se otázky této po stránce hospodáské.

Každé technické zaízení uspokojuje jen tenkráte, když
s nejmenšími náklady žádaný úel jest dosažen, proto jest

nutno vždy vyšetiti, jak daleko zaízení úelu svému vyhoví,

v em eventuelní závady spoívají, aby se neprovedlo zaí-
zení nehospodáské, luxusní. Žádné hygienické zaízení, tedy

i ištní splašk nemže býti výnosné, nebo náklad na n
již jest nahrazen úelem ; úlohou naší jest však voHti ony
zpsoby racionelního ištní, pi nichž by se aspo jistá

ást rok co rok se opakujících výdaj vracela nazpt hospo-
dáským vyúzitkováním hnojivé povaliy splašk, eventueln
prmyslovým zpracováním jednotlivých jich souástí. K tomu
jest teba uvážiti vlivy na náklady ištní a to jsou: zpsob
kanalisaního systému, spoteba vody, zpsob zastavní msta,
jeho velikost a prmyslovost, ukájení životních poteb oby-
vatelstva, možnost neb nemožnost ištní splašk poblíže

msta bez peerpávání splašk a místní vlivy na cenu hmot,
z nichž istící zaízení má býti provedeno.

Dle tchto okolností jest se íditi, když pikroujeme
ku provedení istícího zaízení, jež naše msta eská krom
Prahy, naprosto postrádají, nemajíce ponejvíce vybudovanou
ani kanalisaci.

Rádnou istírnou ma se docíliti takového efektu istí-
cího, aby dohlédajícím organm stail; náklady sfa-

vební, udržovací a provoz ovací získáním laciného

pozemku v území msta, kam ruch stavební nedostoupí, kde

nejsou spodní vody zakládání zdražující, využitím pirozeného
spádu terénu, spolením s m'stskými žavody, spalovacími

pecemi smetk, s elektrárnami, plynárnami, snadnou dopravou
uhlí do istírny neb pívodem hybné energie, jakož i umí-
stním istírny poblíž splavného vodotok pro snadnjší a

lacinjší dopravu kal do území níže položených mají se

pak co možná snížiti.
istírna má býti pehledná a pístupná, aby v pípad

elementárních nehod bu celá neb ásten dala se z chodu
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bez perušení provozování vypnouti, dále má býti ešena
s možností eventuelního rozšíení a možností zmny
ve zpsobu ištní, jež jednak mže vyvoláno býti

zvtšením potu obyvatelstva, zvtšením požadavku vtšího
množství užitkové vody, pipadající na hlavu a den, vzrstem
prmyslu a rzných továren.

istící zaízení nesmí ani zamstnaným^ ani okolí

zdravotn neb hospodásky škoditi; zamstnaní ne-

mají pijíti tlem do styku se splašky neb kaly, odstraování
zadržených hmot má se díti strojov, o vtrání stanice do
vysokého komínu, o zamezení vypaování kal, o pípadnou
desinfekci, jakož i o umývárny pro zamstnané má býti

postaráno.

Když docílili jsme vhodnou volbou zpsobu istícího

splašk všech z pedu vytknutých podmínek, zbývá zde další

hlavní otázka, jež zpsobuje po zavedení uritého zpsobu
ištní asto úplnou jeho nákladnou zmnu, a to jest otázka

kal. Proto istící stanice má míti možnost výhodného od-
stranní a zužitkování kal a v pípad, není-li možno
poítati se stálým jich odbytem neb prmyslovým zpraco-

v^áním, má míti možnost výhodného jich uložení.

Zužitkování a odstranní mstských kal
jest tak velké dležitosti, že nemá istící za-
ízení splašk býti díve zizováno, dokud
není zodpovdna otázka, co provedeno bude
s produktem vzniklým z ištní, to jest s kaly.

Z toho dvodu dovolil bych si blíže poukázati k otázce

kal a uvésti ji v souvislost s jednotlivými zpsoby ištní,
panem referentem zde pednesenými. Otázky kal není se

teba obávati a následkem toho snižovati snad stupe ištní,
naopak, avšak otázka kal nesmí býti podceována, nem"á-li

se pozdji snad po zaízení uritého zpsobu ištní pi-
kroiti k daleko nákiadným zmnám provozování.

Uvažujme jednotlivé zpsoby ištní a jich pednosti a

závady vzhledem k složení a množství kal, zp-
sobu odstranní kal, schopnosti kal k od-
vodnní a zužitkovatelnosti kal.

Lapáky písku dávají malé množství kal, složení

kal a vodnatost jich ídí se konstrukcí a provozováním, a

jest všeobecn píznivé; odstranní kal provádí se bu s pe-
rušením neb bez perušení provozování, bez obtžování zá-

pachem. Zvláštní odvodování kal, získaných z lapák písku.
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není ntné, a cena jich všeobecn není skoro žádná, nanej-
výše pro zasypávání jam neb zvyšování terénu.

U mížoví a síových zaízeních dociluje se

malé množství kal, málo vodnatých, avšak jsou septické,

odvodnní jich není nutné a jsou cenným hnojivem.

Usazovací nádrže a studny dávají velké množství
znan vodnatých kal, jež jsou zvlášt u studní velmi sep-

tické; odstranní kal ídí se zpsobem provozování a pro-

vázeno jest zápachem, odvodnní jich jest žádoucí, pak cena
jich co hnojiva znaná.

Chemickým ištním získává se velké množství
kal málo septických, jež pi odstraování nezapáchají, od-
vodnní jich jest možné, zužitkovatelnost však nepatrná.

Pi ištní zpsobem Ro t h e-D eg e nero vým pro-

dukuje se velké množství vodnatých a seplických kal, které

však pi odstraování nezapáchají, snadno se v kaloUsech
neb na vzduchu suší a jsou pro spalování neb zplyování
cenné.

Hnilobné komory a Emscherské studny dá-

vají malé množství kal málo vodnatých a vyhnilých, odstra-

ování jich pi hnilobných komorách dje se s perušením
provozování, pi Emscherských studnách bez perušení pro-

vozovaní a bez zápachu.

Složení kal jest píznivé pro odvodnní, zužitkovatel-

nost však jest malá.

U Kremerových aparát dociluje se množství
kal jako u usazovacích nádrží, ale složení jich jest pízni-

vjší následkem odlouení tuk; odstraování jich dje se

bhem provozování, snadno se odvodují a vrstva tuková

slouží k získání tuk, ostatní kal jako hnojivo.

Kaly z biologických tles, zemních filtr a za-

vlažovaných polí hrají jen podízenou úlohu a zacházení

s nimi jest odvislé od místních pomr a zpsob provozo-

vacích.

Z uvedeného vidti, že získání, odstranní a zužitkování

kal jest pi rzných zpsobech ištní rzné a proto nelze

snadno uriti pednost neb budoucí aktivnost a snad i vý-

nosnost použití uritého zpsobu ištní splašk. Vše ídí

se místními pomry, tak mže uritý zpsob ištní splašk
a manipulace s kaly vyhovti velkomstu, ale naprosto jest

nevýhodný pro naše pomrn malá venkovská msta.
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Dosavadní pokusy p zužitkování kal dávají ten vý-

sledek, že získání konených produkt z kal jest tím levnjší,

ím lépe kal v istírn sám bez použití njaké energie se

rozdluje na tuky, látky organické a anorganické, že volba

zpsobu ištní splašk a odstranní a zužitkování kal, tedy

i rentabilita jest rozliná a odvislá od rzných místních po-

mr, že obzvláštní výnos pi žádném zpsobu ištní se

nedá oekávati, a že zužitkování kal k úelm hospo-
dáským má býti použito na prvním míst; jiné zpra-

cování má býti jen tehdy podniknuto, kryje-li vynaložené na

n náklady.

V každém pípad nutno jest provésti zkoušky se splašky

a kaly v malé pokusné stanici a pak pi ádné znalosti všech

zpsob a zaízení ištní splašk a manipulace s kaly niže se

prospti zdárnému ešení tak dležité otázky technicko-
hygienické a národohospodáské.

Vzhledem k dležitosti otázek ištní splašk, získání,

odstraování a zužitkování kal dovoluji si slavnému pre-

sidiu sekce technicko-hygienické projeviti pání, aby podrobné

probírání otázek tchto hlavn s ohledem na pomry v m-
stech eských nebylo pouštno se zetele a v každoroních
sjezdech sekce by bylo v souhrnu všech otázek, týkajících

se mstectví eského, uvažováno a probíráno.

Pedseda sekce Ing. F r. Zvina:
Dále udluji slovo p. Ing. B. Beladovi, úed. oprav,

stav. inženýru na Kr. Vinohradech.

Ing. B. Balada:

Velevážené shromáždní!

Chci-h k obšírnému a pozoruTiodnému referátu pana ko-

legy inženýra Zižky o istní odpadních vod a k zajímavým
vývodm pana kolegy inženýra Ziky piiniti nkolik slov,

dje se tak ve snaze, shrnouti názory zde pronesené, appHko-

vati je na naše eské pomry a z Itoho vyvoditi závr, v jakém

smru by se istní odpadních vod u nás mlo bráti, aby

se docílilo výsledk, uspokojujících po stránce zdravotnické

i technicko-praktické, a aby také náklad na stavbu istíren,

jakož i výdaje provozovací, pohybovaly se v pípustných

mezích.
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z pedneseného hlavního referátu seznaH jsme, že zp-
sob istní odpadních vod jest celá ada; v nejnovjší dob
vznikají a jsou doporuovány další nové zpsoby a pí-
stroje, takže volba vhodné istírny pro uritý úel stává se

nezasvcenci stále tžší. Takové methody, která by po všech
stránkách a všem požadavkm vyhovovala, t. j. která by po-
skytovala bezvadný produkt pi malých výlohách, dosud v-
bec není. Avšak v praksi nebývá také teba, aby z istírny

odtékaly vody tak bezvadné, aby po látkách, jež je díve
zneisovaly, nezstalo ani stopy. To platí zejména tam, kde
máme po ruce eku, potok, do nichž mžeme splašky od-
vádti.

Chceme-li vedle úinnosti istírny míti tedy na ze-
teli také hospodárnost její stavby a provozu, budeme
k istní splašk voliti jen takové prostedky, jež jsou úmrný
nevyhnuteln nutnému stupni zistní. Pokusím se

nkolika slovy ukázati, jakým smrem se úvahy, jež mají

projekt a stavbu istírny pedcházeti, musí bráti, aby se vy-

slovené zásad vyhovlo. Pi tom nebéu zetele na tová-

renské odpadní vody specifických vlastností, které, jak již

v referátu pana kol. inž. Žižky zcela správn bylo podoteno,
vyžadují zvláštních opatení. Vývody moje platí však v ne-

ztenené míe pro takové továrenské odpadní vody, které

svou jakostí lod bžného složení mstských splašk pod-
statn se neliší.

Bylo již eeno, že nejnápadnjší závadou v od-
padních vodách jsou hrubé neistoty plovoucí; ty

lze snadno zadržeti prostou míží, brlením, nebo jiným po-

dobným zaízením (obr. 1., tab. 1.).

Druhou závadou v odpadních vodách jsou hmoty
tžší vody, jež klesají ke dnu. Tyto pímsky lze z od-
padních vod odstraniti rovnž velmi jednoduše pískojemy,

nebo-h lapáky písku. Jsou to jednoduché šachty, a devné,
zdné anebo jen v zemi vykopané, jichž dno jest níže, než
další odtok do eky.

Tetí závadou v odpadních vodách jsou hrubší
hmoty ve vod se vznášející, jež v proudící vo'd
chvílemi strhovány jsou ke dnu, chvílemi vynášeny na povrch.

Bývají to obyejn kusy fekalií, hadry a pod, Brlením k za-

chycování plovoucích hmot lze souasn i tyto vznášející se

látky ped vyústním splašk do vodotoku zadržeti.
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Kombinujeme-li vhodným zpsobem brlení a pískojem
(obr. 2., tab. I.), vyhovíme tím všem jmenovaným tem po-
žadavkm, aniž by to vyžadovalo vtších výloh. Jest však
teba, aby se na tato zaízení pravideln dohlíželo, nebo
brlení brzy se uqDává, a jest nutno zadržené neistoty vyhráb-
nouti, aby se tak prtok vody uvolnil. Rovnž ze šachty
bude nutno obas hmoty, na dn se nahromadivší, vybrati.

Ponvadž uvedeným kombinovaným zaízením docílí se

toho, že se odstraní z vody alespo hrubé neistoty plovoucí,

neistoty ve vod se vznášející i na dn se hromadící, musím
v souhlase s p. kol. inž. Žižkou doporuiti, aby se takové

brlení šlapákem tžkých hmot provádlo bez výhrady
všude pi vyústní stok do potok a ek. Zaízení stroj-

ních, separátor rzných konstrukcí a pod., jichž se ve vel-

kých mstech k tomu úelu s úspchem používá, bude u nás
jen zídka zapotebí.

Popsané jednoduché zaízení postaí však jen tam, kde
je po ruce vodní tok o takové mohutnosti a samoisticí schop-

nosti, že mže rozpuštné i nerozpuštné neistoty, zbylé

v odpadních vodách po hrubém pedistní, v brzku uiniti

neškodnými. To bývá však možno jen pi mohutnjších vod-

ních tQCÍch
;

jinak pouští-li se znané množství odpadních
vod do malých vodotok, nastává hnití a zamouje se voda,

dno i behy, ba i celé okolí.

Proto nutí nás tato tvrtá závada, t. j. náklon-
nost splašk k hnilob, k pimenému zasáhnutí.

A tu opt musíme rozeznávati hnilobné látky organické bu
rozpuštné, anebo nerozpuštné. Nerozpuštných lze se zba-

viti do 70—8O0/0 prostým usazováním. Namnoze hledí se usa-

zování podpoiti pidáváním chemikálií; le shledalo se, že

zpsoby takové jsou dražší, kazí a rozmnožují kal, a že

effekt zisovací pece jen není valn lepší. Proto se pe-
stává na pouhé mechanické sedimentaci.

Splašky, pedistné brlením a pískojemem a doištné
usazováním, mohou se obyejn vpouštti do takových vodo-

tok, jichž prtoné množství jest alespo ptkrát vtší,

než množství pitékajících splašk. Jest teba však hledti

k tomu, aby vody pi zpracování na usazovácích nepropa-

daly hnilob, nebo v erstvém stavu lépe se v ece samo-
voln doisují, než jsou-li již nahnilé.

Tomuto požadavku obyejnými usazováky vyhovti nelze,

ponvadž kal, na dn usazováku se hromadící, pechází ve
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hnilobu a infikuje pak celý obsah nádrže. Z tohoto po-

znatku vznikly usazováky po výšce pedlené, takže erstv
pitékající a usazování podrobené splašky nepicházejí ve

styk s hnijícím kalovým obsahem ve spodním oddílu (obr. 3.,

tab I.). Konstrukce, tento úel sledující, jsou usazovány
Travisovy, aparáty Kremerovy, studn Emscherské nebo-li

ímhoffovy a j. Tmito zaízeními docílí se zpravidla velmi

dobrých výsledk. Mstm, jež jsou v blízkosti eky, nebo
potoka o prtoném množství alespo ptinásobném u po-

rovnání s množstvím pitékajících splašk, nutno zmínnou
kombinaci brlení, pískojemu a po výšce pepažených usazo-

vák nejveleji doporuiti. Usazováky tohoto druhu mají

však ješt tu velkou výhodu, že spodní oddíl zastupuje hni-

lobnou komoru, kde kal vyhnívá, zmenšuje svj obsah,

houstne a pozbývá zápachu. Kal dá se v místech, kde jest

dosti spádu, petlakem vodním bez použití erpadel z usa-

zovák na kalová pole vytlaiti, kde v krátké dob vysýchá
a jako nepáchnoucí, zahradní prsti se podobající hmota mže
se pí-o úely zemdlské odvážeti.

Nestaí-li zistní splašk v práv popsaných usazová-

cích, t. j. není-li možno v usazovácích uistné splašky od-

vádti pímo do vodotoku o dostatené mohutnosti, pak

doporuuje se sáhnouti k doištní biologickému.
Polní závlahy, nebo perušované zemní filtrace dle Frank-

landa bude u nás jen zídka lze použiti, ponvadž tžko
dají se nalézti vhodné plochy, a náklady na tento zpsob
istní bývají mnohdy znané.

Proto spokojíme se obyejn biologickou methodou um-
1 o u, která velmi dobe vyhovuje. A tu na základ etných
zkušeností nutno dáti pednost tlesm skrápným ped
biologickými oxydaními tlesy plnnými (obr. 4., tab. I.).

Uistné splašky, odtékající z biologických tles, nebý-

vají úpln iré, ponvadž pi procházení náplní strhují mine-

ralisované neistoty s sebou. Tyto látky jsou však neškodné
a nepodléhají již hnilob. Chceme-li však pes to se jich zba-

viti, mžeme vody podrobiti bu optnému usazování, nebo
je na ceácích mžeme filtrovati (obr. 5., tab. 1.).

Pi výstavb isticích stanic bývá však také teba pama-
tovati na desinfekci splašk, která se v dob epidemií

má provádti. Ponvadž doporuuje se desinfikovati splašky

až po vyistní, klade se píslušná šachta anebo jiné zaí-

zení tsn ped odtok ze stanice (obr. 4. a 5., tab. I.).
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Ovahy a názory zde v krátkosti pednesené a odpoví-
dající dnešním zkušenostem, lze shrnouti v následující vty:

1. Splašky doporuuje se v každém pípad bez výhrady
ped vyústním do veejných tok zbaviti alespo hrubých
neistot brlením a pískojemem (obr. 2.).

2. Kde tímto zpsobem pedistné splašky vzhledem
k nedostatenému prtonému množství a malé samoisticí
schopnosti eky do této pímo odvádti nelze, doporuuje se

podrobiti splašky mechanickému usazování bez pidávání lu-

ebnin v dlených usazovácích dle zpsobu Travisova, Kre-
merova, Imhoffova a pod. (obr. 3.).

3. Kde ani to nestaí, butež splašky ištny biologicky.

Rozhodneme-li se v tom pípad pro istní umlé, jest nej-

lépe voliti tlesa skrápná (obr. 4.).

4. Kde žádá se irý odtok z biologických tles — a toho
v obvyklých pípadech teba není — bylo by splašky podro-
biti filtraci, nebo alespo dodatenému usazování (obr. 5.).

5. Konen budiž pamatováno na zaízení k desinfekci

splašk v dob epidemií (obr. 4. a 5.).

Práv vyslovené zásady jsou takového druhu, že mohou
býti našim mstm a obcím pi ešení otázky, jak naložiti

s mstskými odpadními vodami, nejlépe doporueny.
Pro který z uvedených method mlo by se to které

msto, nebo obec, rozhodnouti, závisí, jak pan referent koll.

inž. Žižka již podotkl, od ady rzných vliv, kteréž nutno
pedem bedliv a odborn uvážiti.

V píin stavebních náklad na istírny a

vydání za istní vody lze uvésti jen pibližné cifry

a to proto, že v každém pípad rozhodují zvláštní místní

pomry. V hlavním referáte byly již uvedeny nkteré cifry

takových náklad, jež praktickým zkušenostem úpln odpo-
vídají, a zbývá mi tudíž jen dívjší údaje nkolika ciframi

potvrditi a doplniti. Pro snazší porozumní volím uritý pí-
pad a sice msto úpln kanalisované jednotnou soustavou

splachovací, asi s 10.000 obyvateli. V tom pípad lze od-

hadnouti stavební náklad:
a) na jednoduché brlení, vyzdný pískojem, vše v zemi,

bez pístešku, na 600—1000 K, ili 6—10 halé na 1 osobu;

b) na brlení, pískojem a dlené usazováky s drenovanou

skládkou kalu 40.000—50.000 K, ili 4—5 korun na 1 osobu;
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c) totéž jako ad b), le s biologickými tlesy skráp-
nými, voln nasypanými, 85.000—100.000 K, ili 8 5—10 korun

na 1 osobu. Jsou-li tato tlesa obezdna, 110.000-150.000 K,

t. j. 11—15 korun na 1 osobu;

d) pileníme-li k práv popsanému zaízení ješt do-

isfování v usazovácích anebo na filtrech, jakož i zaízení

desinfekní, inil by náklad na celou stanici pi voln na-

kupených biologických tlesech 120.000—150.000 K, jinak

200.000 K i více, na 1 osobu 12— 15 K v prvním pípad,
jinak 20 K i více.

Na výstavce v nové radniní budov na Linhartském ná-

mstí vystavil jsem nkolik projekt istíren a poukazuji

zde v píin náklad na tyto istírny na katalog výstavní,

kde na str. 47. a 48. jsou bližší údaje obsaženy.

Nutno však optn podotknouti, že v nejastjších pí-
padech staí zpsoby a) až c), takže náklad zstává ješt
v pimených mezích. Naproti tomu doisování na filtrech

a pod. mže náklad znan zvtšiti.

Nemén zajímavým jest porovnání, mnoho-li plochy
ten který zpsob vyžaduje pi istírn pro 10.000 osob.

1. Pro brlení a pískojem staí plocha 8—12 m^.

2. Volíme-h brlení, pískojem a k tomu dlené usazováky
s kalovým polem, nutno míti k disposici plochu kolem 600 m^.

3. Pileníme-li tlesa skrápná, zvtší se potebná plocha

asi na 1000 mK
4. Dopl í-li se stanice ceáky a desinfekním zaízením,

bude obnášeti potebná plocha asi 1500 m^.

5. Pi perušované zemní filtraci bylo by teba plochy
2—5 ha, nebo-li 20.000—50.000 m^.

6. Pi volb polní závlahy vzrostla by tato plocha na

40 ha, nebo-li 400.000 m^, což rovna se p''ibližn 70 jitrm.

Z porovnání jest patmo, že potebné plochy pi rzných
methodách znan mohou se od sebe lišiti a že zpsoby
v pedu doporuované vyžadují ploch pomrn nejmenších.

Obrácen lze porovnání sestaviti tak, že se vypote, od
jakého potu obyvatel dají se splašky istiti na ploše 1 ha.

a) Pi závlaze polní prmrn od 250 osob.

b) Pi perušované filtraci zemní od 2000—5000 osob.

c) Pi plnných tlesech oxydaních od 50.000 osob.

d) Pi skrápných tlesech oxydaních od 200.000 osob.
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e) Pi dalších jednodušších zpsobech jsou výsteRy ješt
znan píznivjší.

Dále mohou také zajímati provozovací výlohy,
spojené s inností a obsluhou stanice isticí, jakož i s úroko-
váním a amortisací stavebních náklad. Tyto náklady lze

odhadnouti, béeme-H za základ 10.000 obyvatel a denní
produkci splašk 100 litr za osobu, nebo-li asi 36 m^ za

osobu a rok, tmito ciframi:

1. Pi brlení a pískojemu staí ron nepatrný obnos
100—200 K, iH za osobu ron 1—2 hal.; za 1 m^ zistné
vody O 03— 0-6 hal.

2. Pi dlených usazovácích ron 4000—6000 K, za osobu
ron 40—60 hal., za 1 w^ as 11—16 hal.

3. Pi tlesech skrápných a zaízeních ad 1. a 2. uve-
dených, ron 10.000—15.000 K, za osobu ron 10—15 K,

za 1 m^ 3—4-2 hal.

4. Pi perušované zemní filtraci a závlaze polní ron
10.000—20.000 K i více, za osobu ron 1—2 K i více, za

1 m^ 3—6 hal. i více.

Tyto cifry jsou ovšem takového rázu, že nemohou
platiti pro každý pípad, nýbrž pedstavují toliko

pibližný sted z onch hodnot, jež na rzných místech byly
docíleny. V každém specielním pípad budou rozhodovati

místní pomry, cena pozemk, vzdálenost istírny od msta
a od vodotoku, racionelnost provozování, obsluha a pod.

Uvedené cifry mají pouze za úel poskytnouti pibližnou
orientaci.

V píin zužitkování kalu bylo by podotknouti,

že njakého pozoruhodnjšího hospodáského výsled-
ku od nho u nás oekávati nelze. Jednak bude se jednati

spíše jen o stanice menší, kde množství produkovaného kalu

je pomrn nepatrné, takže píjem za odprodaný kal nebude
valný, jednak bývá tžko najíti takového odbratele, který

by za dobrý peníz kal pravideln odebíral. Teba že tedy

kal nepostrádá jisté ceny, nemžeme se pi kalkulaci stanice

isticí spoléhati na to, že nám pispje podstatnjší mrou
ke krytí výloh, nýbrž obyejn pro bezpenost jen pedpo-
kládáme, že kal postoupíme zdarma tomu, kdo se zaváže

pravideln jej z okolí stanice odvážeti, aby se tam nekupil.

Nezbývá tedy, než poítati s tím, že istírny odpadních vod
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jsou objekty, jichž užitek sluší hledati hlavn v jich významu
zdravotnickém.

(Výborn ! Hluný potlesk.)

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
K slovu hlásí se ješt pan MUDr. Alois Vorlíek,

starosta z Kostelce nad Labem.

MUDr. Alois Vorlíek:
Žádám, aby následující návrh odkázán byl výboru sekce

technicko-zdravotní k provedení:

Poádati pro leny Svazu kursy, jednající o:

1. stavb mst, plánech polohy a regulací,

2. kanalisaci pro menší msta,

3. vodovodech pro menší msta,

4. istní menších mst,

5. osvtlování,

6. výklady zákon z r. 1902 a 1910 atd., o otázce by-

tové jednající.

Úedníkm mst, kteí jsou poveni provádním svrchu

uvedených vcí, budiž dána dovolená, aby se mohli kurs
súastniti.

Pedseda sekce Ing. Fr. Zvina:
Pijímám tento návrh a pedložím jej výboru. Ponvadž

se nikdo více ku slovu nehlásí, dávám hlasovati o resoluci.
Resoluce se pijímá jednohlasn a jest schválena.

Oznamuji, že tímto skonena jest práce sekce technicko-

zdravotní letošního IV. sjezdu a dkuji všem pp. referentm
za jejich zdailé a obsažné referáty; dále dkuji všem pánm
debatujícím i všem pítomným úastníkm, kteí v tak hoj-

ném potu se dostavili.

Ku konci upozoruji znovu na výstavku sekce naší v nové
radniní budov uspoádanou, která však netší se dosud
té návštv, jaké zasluhuje. Výstavka jednak dopluje úeln
referáty pán pednášejících, pedvádí pohledy eských mst
z rzných dob, na kterých jest vidti, jak celá tvánost msta
asto zmnila se v neprospch jeho. Mimo to ve výstav umí-

stno jest též zajímavé oddlení zahradních mst. Zemského

16* 243



spolku pro reformu bytovou a vfastní exposice msta Hradce
Králové.

Doporuuji vele návštvu této pouné a obsáhlé vý-

stavy, dkuji ješt jednou všem, kdož jakýmkoliv zpso-
bem pispli ku zdaru jednání sekce technicko-zdravotní pi
letošním IV. sjezdu, kteréžto jednání smovalo jedin ku
zdaru a povznesení našich milých eských mst.

Prohlašuji jednání sekní letošního sjezdu za ákonené.

(Dlouhotrvající potlesk.)
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SEKCE ŠKOLSKÁ.
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Sekce školská konala porady za pedsednictví p. cis. rady

Mg.Ph. BOHUMILA MATOUŠKA, starosty král.msta Mladé

Boleslave, v pondlí dne 16. íjna 191 1 o 3. hod. odp., kdy ped-
neseny a projednány referáty P. T. pí. RENATY TYRŠOVÉ
a pp. uitele FRANTIŠKA SEDLÁKA, MUDr. VILÉMA
HOTTELA a c. k. konservátora JANA EMLERA, a v úterý

dne 17. íjna 1911 o 9. hod. dopolední, kdy pedneseny

a projednány referáty pp. mag. rady JUDr. FRANTIŠKA
HORÁKA, odb. uitele J. O. ERNÉHO a odb. uitele

PETRA SKALICKÉHO.
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R. TYRŠOVA:

DÍVÍ ŠKOLY PRMYSLOVÉ A KUCHASKO-
HOSPODYSKÉ.

Úkoly školství dívího bývají složitjší, než úkoly, které

jsou vytýeny školám pro mládež mužskou. Vyjímaje ony
stední a obchodní školy, jichž osnova s mužskými školami

téhož typu jest totožná, mají ostatní školy ráz dvojakosti
— mají pipravovat pro výdlková povolání i pro

domácnost a život rodinný. Ráz tento nelze z nich se-

jmouti bez škody na jejich oboru psobnosti. Platí to do

jisté míry o lyceích, platí to zejména o dívích školách pr-
myslových. Školy prmyslové mají sloužiti píprav pro živ-

nostenská povolání, ale mají a musí zárove podávati zá-

sobu vdomostí a umélostí dívkám stedních stav, které

umélostí a vdomostí tchto ve vlastní domácnosti chtjí

využíti, aniž by výdlkovému povolání se vnovaly.

Pevzala jsem referát o dívích školách prmyslových,

jehkož mi na tom záleží, získati sympatie len váženého

shromáždní tohoto pro tento typ škol dívích. Není bez-

významno, že eských škol tchto máme práv v Cechách

a na Morav daleko více než podobných ústav s nmeckou
a jinou eí vyuovací v celém Rakousku; jsouf to práv
školy pro široké kruhy lidové a hlavn pro stední stav

urené, pro ty vrstvy, Icteré v mstech našich jsou bohudík

dosud silné a zdravé.

V Cechách máme prmyslových škol, organisováných

dle normalií, daných ministerstvem ve. prací, nyní 16; ob-

dobných ústav, odchyln organisovaných, postrádajících

práva veejnosti, pokud vím, 4. Na normáln organisova-

ných šestnácti školách bylo vloni c. 1800 žáky, frekventantky

kurs, jichž bylo nkolik set, v to nepoítaje. Již z tchto
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íslic je zejmo, jakou mrou školy prmyslové v našich

eských mstech jsou vyhledávány a jakou mrou odpo-
vídají našim potebám. —

Škol, které mly sloužiti ku praktickému vzdlání dívek,

obecnou neto mšanskou školu vybyvších, mli jsme v e-
ských mstech do r. 1907 asi 12.

Nkteré z tchto škol mly ráz skoro odborný, nkteré
poskytovaly, vedle 10— 15 hodin vyuování runím pracem,
jistou míru všeobecného vzdlání, což vyhovovalo zejména
tam, kde nebylo dívích ústav rázu stedoškolského.

Dležitost tchto škol všeobecn byla uznávána, a po-
cítila se též poteba školy ty njak jednotnji organisovati.

Bylo by bývalo na míst, aby organisace té se chopily

orgány správy zemské a aby školy tyto, — podobn jako
školy emeslnické a jako školství hospodáské, — byly pešly
do správy zemské.

"Orgány správy království eského o organisaci takovou
se nepokusily, ale ujalo se jí ministerstvo. Roku 1907 orga-

nisovalo nov zízené ministerstvo veejných prací inspekci

na dívích školách prmyslových a vydalo po té též normální
stanovy a normální osnovu vyuovací, zprvu pro školy' pr-
myslové a brzy na to pro školy kuchasko-hospodyské.

Jelikož od pijetí tchto normalií je odvislé subventiono-

vání se strany státní, jakož i právo veejnosti, pijaly skoro
všechny školy v echách jak stanovy, tak uebné osnovy,

ministerstvem vydané. Také nové školy, které od tch dob
vznikly, jsou dle normalií organisovány.

Normalie tyto staví školy prmyslové na základ škol

k živnosti odvnické odchovávající. Dáno školám tmto též

právo, aby vysvdení o jejich absolvování nahrazovalo vý-

uný list živnosti krejovské. Nelze upíti, že je v tom jistý

rozpor vi faktu, že jen ást žákyii se míní vnovati živ-

nostenskému povolání, kdežto vtšina se tu dosud vzd-
lává pro potebu domácnosti. Roz'por tento ovšem ve sku-

tenosti není tak znaný, jak by se zdálo, nebo i tm dív-

kám, které se uí pro vlastní potebu, je výhodno, nauí-li

se práci pesn a dkladn. Pi theoretických pedmtech
bylo by ovšem záhodno, aby pro dívky, které domácnosti

se vnovati míní, nkteré všeobecn vzdlavatelské pedmty
a hlavn i vychovatelství do rámce škol tchto pojaty byly.

Proto by se doporuovalo, aby tam, kde pomry toho vy-

žadují — a to zejména tam, kde v míst není jiných vše-
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obecn vzdlávacích škol, pro dívky školní povinnosti od-

rostlé, vydržovatelé takových škol si hledli uhájiti možnost
odchylek od normálních osnov, které by pomrm místním

vyhovovaly.

Normální stanovy obmezují ingerenci vydržovatel škol

dosti znan. Je v tom pro školy rub i líc. Rubem je, že

ústední orgány si tak vymáhají rozhodující vliv tam, kde

subvence tvoí pec jen nepatrnou ást celkového nákladu

a že ústedí vždycky uniformuje, lícem nazvala bych tu okol-

nost, že institucí schvalování sil uitelských se nkdy niže
eliti povážlivým pehmatm protekním, kterým úzké po-

mry samosprávy mnohdy odolati nemohou.
Celkem však nutno íci, že organisace škol prmyslových

v posledních tech letech provedená, školám tm valn pro-

spla. Stávající školy se rozšiovaly a ustáUly, ada nových
byla založena a nové ty školy skorém všechny znamenit
prospívají. Zejména letos lze poznati znané vzestupy pi
zápisu.

Prmyslová škola dle normální organisace skládá se

ze dvou roník, k nimž se druží dílna, ili atelier. V prvním
roníku uí se šití prádla, v druhém pravidlem šití šat,
a jsou školy, kde vedle roníku pro šití šat též II. roník
prádla stává. V atelierech se šijí šaty po vtšin na zakázku,

pro Šití prádla stává jediná dílna školská a to pi mstské
škole pražské. Z pedmét theoretických uí se eštin a živ-

nostenským písemnostem, potm a živnostenskému úet-
nictví, zdravovd, nauce o látkách a vedení domácnosti,

nauce o Tcroji, kreslení, zpvu a tlocviku. Všude uí se, jako

mimoádným pedmtm, též cizím jazykm, najm nm-
in, nkde i tsnopisu a psaní na stroji. K tmto roníkm
pojí se kursy všeho druhu : kursy pro rzné práce užitené
i ozdobné, pro žehlení, vyšívání, palikování krajek atd.,

specielní kursy pro šití šat, pro hotovení a zdobení klo-

bouk a p. a konen lidové kursy veerní pro sítí prádla

a šat, po pípad pro va*ení a'td. Tmito lidovými kursy,

mnohými sty úastnic navštvovanými, zasahují naše školy hlu-

boko do vrstev nejširších a konají zdravé dílo sociální. Tím,
že k nkterým z našich škol jsou pilenny pokra. školy

živnostenské pro uednice, pichází tyto do ješt užšího styku

s emeslem.
K nkterým prmysl, školám starého rázu bývaly pidru-

ženy kursy kuchaské. Zejména na Morav tšila se tato
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hospodyská výchova dívek znané pozornosfi. Také toto

kuchasko-hospodyské školování ministerstvo ve. prací jed-

notn organisovalo. Výiioda této organisace záleží zejména v

tom, že ku praktickému cviení se pipojují pedmty theore-

tické: jazyk vyuovací, poty a odborné úetnictví, zdravovda,
nauka o potravinách a o vedení domácnosti. Hospodyská
výchova se tím, bych tak ekla, i povznáší v oích tch,
kteí v neporozumní heslm o ženském vzdlání mluvívali

o nízkém zamstnání v kuchyni a domácnosti, — slýchávaly

jsme podobné fráze i na všelikých ženských sjezdech.

Normální osnovy a podmInTcy pijetí do ptimsíních
škol kuchasko-hospodyských a do t. zv. tímsíních kurs
hospodyských v nkterém detailu dobe nepiléhají k na-

šim eským pomrm, i tu byla by náprava ostatn velmi

snadná a jednotný ráz škol tchto by neporušovala. Nyní
máme v Cechách kuchasko-hospodyské školy a hospody,
kursy pri osmi školách prmyslových a dv samostatné
školy.

ekla jsem, že naše školy prmyslové sluší oznaiti co

uilišt pro sociální pomry našich mst nad jiné vhodná.
Mají svj národohospodásky výchovný význam obma cíly,

kterým slouží. Vychovávajíce zdatné, vzdlané síly pro živ-

•nosti odvnické, a spolu též dorost pro odborné povolání

uitelské pipravujíce, odvracejí díví mládež od jednostran-

ných tužeb po studiu rázu stedoškolského, které pi nad-

produkci ekatel a ekatelek na místa úednická a proíes-

sorská dnes nevede, bez velkého náponu protekce, nijak

k zajištní existence. Dobrá, vzdlaná krejová neb mo-
díska nemusí se doprošovat protekce a nemusí ekat na
místo, té jest oteven celý svt, zejména umí-li nkterý cizí

jazyk. — Teba jen se podívati do Drážan, do Berlína,

co tu je dobe placených krejových, v Paíži není snad

velkého závodu, ve kterém by nebylo eského stihae, což

mimochodem podotýkám — a bylo by jist jen otázkou orga-

nisace, aby se našim, takto prakticky školovaným dívkám,
otevela cesta na Rus a do zemí jihoslovanských.

Ty dívky, které pímo si vydlávati nemíní, nauí se

v prmyslové škole za dva roky ušíti všechno prádlo a

všechno ženské a dtské šatstvo pro domácnost potebné.
Po dvou letech mže si absolvovat kuchysko-hospodyskou
školu ptimsíní a téhož roku ješt použíti k návštv rz-
ných kurs, v nichž odborné vzdlání lze zdokonaliti. Ne-
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pTováá-\i se, má cestu otevenu do ústavu pro vzdlání ui-
telek pro školy prmyslové a kuchysko-hospodyské, má
také v ruce list výuní, který jí umožuje svým asem, jako

krejová se etablovati, s absolutoriem ústavu pro vzdlání
uitelek vaení, mže nalézti krásn honorovaná místa ve

velkých domácnostech, pensionátech a p. živnostech.

; Provdavši se mže to, co se v prmyslové a kuchysko-
hospodyské škole nauí, uplatniti jak v domácnosti, tak

i v obchodu neb živnosti svého manžela. Nauí se nejen

pracovati, ale též o práci pemýšleti a ji milovati, nejen po-

ítati, ale též kalkulovati a spoiti. Zná cenu potravin, cenu

a kvalitu látek, má pojem o zdravotnických podmínkách by-

dlení i o hygien kuchyn, byla pouena o tom, jak nemoc-
ného ošetiti, jak dít fysicky a moráln vychovávati.

Není-liž to krásný dar, pánové, co dáváte dcerkám svého

obanstva, když jim založíte a vydržujete prmyslovou a

hospodysko-kuchaskou školu ?

Tyto naše eské školy jsou dosud po království nápadn
nestejn rozdleny. Máme v obvodu Velké Prahy 4, na vý-

chod a severovýchod 8, na jihu 2, na jihozápad také 2 —
západ, severozápad a sever jich postrádá, nepoítaje v lo

školu rokycanskou, která pro píiny místní dle normálií

organisována není, a se od nich valn neodchyluje.

Dnes v tak mnohých oborech výchovy a práce škola

pebírá úkol, který druhdy dílna a domov výhradn konaly.

A tak myslím, že to budou naše prmyslové a hospodyské
školy, které nám asem vychovají generaci ženskou, kteráž

starou dobrou tradici eských hospodyní obnoví zpsobem
moderním požadavkm odpovídajícím. Vidíme všude, že na-

stává vystízlivní ze všelikých svdných hesel a že celou

vzdlanou Evropou jde dnes jeden hlas: vrate, pokud možná,
ženy domácnosti, rodin, dejte domácnosti, dejte rodin ženy
vzdlané, ale naute je pi tom práci rozumti, práci mi-

lovati.

Máme krásné staré písloví: ne na zemi dm stojí ale

na ženi, — a jle jisto, že také prospívání té naší velké ná-
rodní domácnosti z velké ásti leží v rukou žen.

Ve prospchu rozvoje tohoto našeho praktického dívího
školství, které svým rázem a smrem dobe odpovídá so-

ciálním pomrm našich mst, dovolujii si navrhnouti, aby
slavný sjezd eských mst se usnesl:
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1. Díví školy prmyslové, též kuchasko-hospodyské
školy a kursy butež zízeny v každém vtším mst eském,
zejména tam, kde stavy stední jsou siln zastoupeny a kde
sociální pomry dlnických vrstev toho pipouštjí, aby svým
dcerám poskytly dalšího praktického vzSlání školního.

2. Budiž k tomu pracováno, aby školám mstským, pokud
subvencí státních se týe, bylo meno stejn jak školám
spolkovým. Mají školy komunami vydržované vtších zá-

vazk, musí liberálnji osvobozovali od školního platu, celkem
i lépe honorovati a pensionovati síly uitelské.

3. Budiž pi organisaci šikol tchto pihlíženo k pomrm
místním a budiž pi zadávání statut a organisaních osnov, v
podstat své dle normalií se ídících, k tomu hledno, docíliti

tch odchylek, které v místních pomrech jsou založeny.

Budiž zejména tam, kde nestává stedních škol dívích,

k tomu hledno, aby pimeným zpsobem tm žákyním,
které živnosti se vnovati nemíní, ve vyšších ronících byla

poskytnuta vtší míra všeobecného vzdlání. To dalo by
se nejpirozenji docíliti, kdyby v tetím roce návštvy školy

dívky živnosti se vnující byly zamdny do atelieru, žákyn
ostatní do zvláštního roníku, který by, stav z ásti na

theoretickém uivu již probraném, každé dívce potebném,
poskytoval všeobecn vzdlavatelské výklady z literatury, kul-

turních djin a vychovatelství. Tím arci nesml by se ško-

lám tmto vzíti ráz uiliš praktických, jejichž pední úkol

ve výchov po živnostensku pesné a dkladné spoívá. For-

mulování specielních požadavk a názor z dosavadních zku-

šeností na našich školách nabytých, dalo by se snad do-

cíliti pi spolené porad editel a editelek našich dosa-

vadních mstských škol prmyslových, ku které by ze si.

Svazu mst vyšel popud.

Návrhy tyto jednohlasn bez debaty se schvalují.

n n
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FRANT. SEDLAEK:

DLEŽITOST POMOCNÉHO ŠKOLSTVÍ PRO ESKÁ
MSTA.

Je všeobecn známo, že eská msta vnují svému škol-

ství velkou péi. Skoro všecka zbudovala již pro své školy

pravé školní paláce, opatila je nejnovjšími vymoženostmi
a pomckami, dbají zejména po stránce zdravotní, aby školy

vypraveny byly co néjmodernji a vbec starají se, aby škol-

ství jejich stálo na výši pokroku.

Za tuto svou snahu zasluhují eská msta upímný dík

a uznání. Nicmén teba poukázati na to, že zejména obecné
školství v eských mstech za vzorné dosud pokládáno býti

nemže a na žádoucí výši doby nestojí. Je sice

pravda, že po stránce vnjší nelze mu snad nieho vytýkati,

ale všímneme-li si jeho stránky vnitní, prostdujeme-li vnitní
zaízení obecných škol a celý školský a vychovatelský sy-

stém, seznáme vážné nedostatky, pesvdíme se, co školství

našemu Ješt schází, aby bylo vybudováno na mocferních

základech psychologických. Dkaz toho najdeme nejlépe, vy-

šetíme-li žactvo obecných škol.

Jak známo, pijímají se do našich obecných škol všecky

dti, které dosáhly 6. roku vku a které nejsou úplnými
idioty. Pijdou tedy do téže tídy dti zcela zdravé, ilé,

normální, i dti slabé, hloupé, ábnormálnL A tak máme
v našich obecných školách sice vtšinu dtí normáln nada-

ných, ale mimo to také mnoho dtí málo nadaných, tžko
chápavých, pihlouplých, tupých, abnormálních, slabomysl-

ných. A všecky tyto dti mají se nauiti stejn, pro všecky

je pedepsán stejný úkol, ode všech se chce dosáhnouti

stejných vyuovacích výsledk. A v tom práv je veliká vada

školního systému, v tom je také tžká kivda pro 'dti málo
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nadané a slabomyslné. Slabý lovk neunese takové bemeno
jako lovk zdravý, dít duševn slabé, nenadané, neunese
a nepochopí totéž školní uivo jako dít ilé, normální.

Slabí i silní nemají konati stejnou práci. Citlivý ho-
spodá ukládá slabšímu dlníku snadnjší práci, dobe zí-
zená moderní škola ukládá dítti duševn slabému menší
povinnosti a žádá od nho pouze tolik, kolik dít pi malých
svých schopnostech mže vykonati.

Na vývoj dítte psobí mnohé rzné vlivy sociální, dít
vyrstá za nestejných podmínek fysiologických i pathologi-

ckých a výsledkem toho je, že dtské schopnosti k vyuo-
vání jsou velmi rozdílné. A ponvadž jsou vlohy velmi roz-

dílné, ponvadž dti duševn slabé nemohou chápati uivo
práv tak jako dti normální, proto je teba pro e zvlášt-

ního vyuování, zvláštních škol pomocných.
Tento názor je výsledkem dlouhého bádání, je od-

vodnn vdecky, moderní pedagogika uznala jej pln za

svj a dle nho hlásá nutnost výchovy individuální, nutnost

výchovy dle duševních schopností dítte.

A srovnáme-li s tmito požadavky moderní pedagogiky
vnitní zízení obecných škol v eských mstech, seznáme,

že naše školy tmto požadavkm naprosto nevyhovují! V nich

vychovávají se stejn dti zdravé i choré, dti normální i ab-

normální, dti chytré, nadané i dti hloupé a slabomyslné —
vše dje se dle jedné šablony a v tom práv spoívá velký

nedostatek našeho školství. •

Bylo již uvedeno, že eská msta velmi horliv peují
o své školství po stránce vnjší. Jde-li jim však o skutený
pokrok ve školství, musí peovati také o lepší vnitní zízení
svých škol a starati se o nápravu. Nápravu lze provésti

tím, že eská msta postarají se o to, aby z jejich škol od-

stranny byly dti abnormální, dti velmi málo nadané a

slabomyslné. Tyto dti pekážejí ve škole obecné žákm
normálním, zdržují jejich postup, zhoršují jejich prospch,
zkrátka abnormální dti jsou v obecné škole osudnou pítží.
Bez této pítže zvýší se úrove obecné školy, zlepší se

postup a prospch normálních žák a obecné školy budou
prospívati nepomrn lépe.

Dle tchto zásad a názor ídí se již všecky cizí kulturní

státy a pro dti abnormální zizují tempem ím dál rych-

lejším nové instituce výchovné. Tím ovšem zlepšují své škol-

ství obecné, zvyšují také úrove vzdlání, což v nynjším

254



zápolení národ má velký význam a zejména náš malý národ

nemže a nesmí minouti tento vážný zjev jen tak bez po-

všimnutí. —
Pro dti velmi málo nadané a slabomyslné, odstranné

ze škol obecných, je ovšem teba zíditi vhodné školy nové

a školy takové nazývají se te všude školy pomocné.
Tyto školy pomocné jsou doplkem školství obecného
a proto také všecka msta, jimž jde o zdokonalení svého škol-

ství, pomocné školy ochotn zizují.

Ve školách pomocných vychovávají se dti velmi málo
nadané a slabomyslné, které v obecných školách nemohlyl

prospívati, nenanuily by se íst, psát, a poítat, a z nichž

by se stali vtšinou analfabeti. V obecné škole nemohl
se jim uitel vnovati, aby nezanedbal žák normálních.

V pomocné škole je však jen asi 20 žák, proto uitel

mže se obírati s každým dle jeho schopností, pracuje

s nim\ stále a stále, až jej konen nauí tomu, eho teba.
eho tedy obecná škola nedosáhla, toho dosáhne se snadno
v pomocné škole pi malém potu žactva a žáci nabývají

pro život nejpotebnjších vdomostí. V tom je tedy peda-
gogický význam pomocné školy: jednak pomáhá pi
výchov dtí normálních, protože z obecných škol vybírá

dtí, které tam pekážejí, jednak pomáhá dtem duševn
slabým a nauí je tomu, emu je obecná škola nauiti ne-

mohla. Pomocná škola dbá u svých žák hlavn praktického

cíle, a protože slabomyslným dtem nekyne jiná budoucnost

než iživiti se fysickou prací, klade se v pomocné škole na

runí práce velká váha,. I je radost, jak se i dti slabomy-
slné ochotn a se zdarem chápou práce. Zejména starší

hoši v pomocné škole uí se lepenkáství, knihaství, kar-

tánictví, ve zvláštních dílnách dlají rámce, všáky, pulty,

budky, klece, mí, ežou, hoblují, v nkterých školách ko-

nají práce z plechu, jinde provozují košíkáství, a j. V
poslední dob siln se volá, aby pi každé pomocné škole

byla zahrada, kde by dti kopaly, ryly, sázely a vbec
zahradní práce konaly. Pomocná škola sleduje tmito pra-

ceimi svj uitý cíl. Když nemže u slabomyslných do-í

sáhnouti velkých výsledk v uení literním, vede je piln
k práci hlmotné, budí v nich chu a lásku k práci, její žáci

dospjí k jistému stupni emeslné zrunosti, ili pipra-

vují se, aby v pozdjším vku byli sami schopni výdlku.
A lze jen konstatovati, že dobré pomocné školy cíle
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svého pln dbsahují. Pes 80—90o/o jejich propuštných žák
je schopno samostatné výživy. To je pece výsledek veliký

a krásný, to je výsledek i v ohledu národoh os podá-
ském nepopirateln závažný. Zejména tato fakta dokazují

potebu pomocných škol velmi výmluvn. A zase naopak.
Zstanou-li dti slabomyslné ,a velmi málo nadané, bez
vhodné výchovy, budou-li stále zanedbávány, ztratí se pro

život, zstanou rodin na krku, jako neužitení jedlíci, sta-

nou se z nich zahalei, tuláci, a v krátké diob, jak to oby-
ejn bývá, pipadnou na obtíž správ chudinské, nebq
vzeské.

Za takového stavu vci jsou eská msta i jiní po-

volaní initelé ped zásadním rozhodnutím:
l.bu zídí pomocné školy, tím odstraní abnor-

mální mládež ze škol obecných, tím dosáhnou zlepšení

školství obecného, tím se postarají prevenním zpsobem
o žáky slabomyslné a velmi málo nadané, zachrání je

ped zkázou a pispjí k tomu, aby, jsouce schopni vý-t

délku, stali se poctivými a pracovitými obany; nebo 2. eská
msta nezí dí pomocné školy, v jejich obec. ško-

lách bude dále páchána kivda na dtech duševn slabých,

jejich normální mládež dále bude poškozována dtmi ab-

normálními, a z individuí slabomyslných, jimž nedostalo se

vhodné výchovy, stanou se lidé výživy neschopní, zaha-

lei, pobudové, zloinci.

Na I. eském sjezdu pro péi o slabomyslné, pednášel
soudní znalec Dr. Pelná, že ze 128 pípad, které on vy-

šetoval pro obvinní ze zloin, bylo 35, tedy skoro tetina

slabo'myslných. Z nich ani jednomu nedostalo se vhodné vý-

chovy ve škole pomocné. A na loské Wiesbadenské kon-

ferenci konstatoval Dr. Melt ze r, léka ve velké trestnici,

že celá Vi trestanc, jsou lidé slabomyslní, zatížení, du-

šefvn mén cenní a svoji pednášku konil doporuením
pomocných škol, nebo v mládí ohýbati a vychovávati je

snadnjší a dležitjší, než (pokoušeti se pozdji o ná-

pravu v káznicích.

Pée |o opatení slabomyslných neníítedy jen otázkou sou-

citu s ubohými, nýbrž je též otázkou spoleenské bezpe-
nosti a chce-li lidská spolenost pojistit svou bezpenost,
,nech co nejdíve se postará o prevenní ochranau slabo-

myslných a zizuje pro n ústavy a školy pomocné. Má
tedy pomocná škola také význam sociální. A tak po-
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suzujeme-li pomocné školství, s kteréhokoli hlediska, se-

známe vždy, že má pro eská msta velikou dležit-
tost, že je dležitým lánkem v dlouhé ad sociálních

snah naší doby a že je již opravdu na ase, aby se u nás po-

mocné školy hojn zizovaly. Je opravdu trapno a žalostno

pemýšleti o tom, že v celém král. eském dosud jen Praha

a Kladno zídily si pomocné školy. Pomýšlení to je tím
smutnjší, ,uvážíme-li, co všecko v tom smru vykonalo se

jíž v cizin, v Evrop i v Americe. Ve všech kulturních stá-

tech vyrstají poslední dobou pomocné školy jako houby
po dešti. Pouze v Nmecku má již 280 mst pes 1540 po-

mocných tíd a v nich pes 30.000 slabomyslných dtí.

Vedle toho má však Nmecko ješt 154 ústavy pro slabomy-
slné se 30.000 dtí. Za jediný loský rok zídilo v Nmecku
ptjmoc. školy 28 mst a otevelo se 176 pomoc. tíd. Také v
Anglii je již pes 200 vícetídních pomoc, škol a v nich pes
15.000 slabomyslných. I nepatrné Švýcarsko má již asi 100

pomocných tíd a vedle toho 32 ústavy pro slabomyslné.

Ve Francii vydán byl zákon, dle nhož k žádosti obce zi-
zují se školy pomocné ; náklad na vyuování hradí stát.

A stejn jako v uvedených zemích šíí se pomocné škol-

ství !v Belgii, ve Svédlsku, v Dánsku, Severní Americe atd.

a vru nevíme dnes, kam pi nynjším rozmachu dospje.

Již nyní se sotva najde v cizin msto s 10.000 obyv., aby
v nm nebyla pomocná škola, neb aspo tídla a na dalším

rozvoji se pímo horen pracuje. Velmi etná msta opra-

vdu závodí ve zvelebování pomocného školství, zizujíce!

je skuten vzorn.
Pro pikla eským mstm a srovnání uvádím, že v le-

tošním roce (1911) má pomocných tíd Berlín 167, Ham-
burk 84, Lipsko 46, Vratislav 44, Saska Kamenice 34, Essen

32, Dortmund 28, Frankfurt 26, Kolín 22, Královec 20, Cá-
chy 19, Dússeldorf 21 atd. Ve všech tchto mstech je

pomocné školství výborn organisováno, zcela samostatné
a doplnno spolky, jež se starají o dti ze školy propu-
štné. Akoli nesmírn zvolna, pece poslední dobou pro-

bouzí se pomocné školství i v Rakousku a nkterá msta
vykazují již veliký pokrok. Vzorem v tom ohledu mže býti

rakouským mstm Štýrský Hradec, jenž má již 2 velké

samostatné pomocné školy, 14 tíd, zídil pro n zvláštní

budovy se zahradou la dílnami, postaral se o organisaci

atd. Mimo Štýrský Hradec jsou v Rakousku samostatné po-
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mocné školy v Linci, v Brn, v Salcburku. Víde má de-
tvítitídjní pomocnou školu, usiluje však o založení dal-

ších dVou. Také v Uhrách je pomocné školství na rychlém
postupu a zejména v Pešti jie již 29 pomocných tíd a
mimo t}o pokraovací pomocná škola. A tak ve všech stá-

tech a zemích a u všech národ, jimž jde o zvelebení škol-

ství obecného i o záchranu a výchovu dtí abnormálních,
pozorujeme netušený rozvoj pomocných škol. Jejich vzrst
je podporován nejen tím, že se všude výborn osvdily,
nýbrž i tím, že o pomocných školách a slabomyslnictví v-
bec vyrostla úžasn rozsáhlá nmecká literatura. Mimo to

poádají ,se o téže otázce asté a velké sjezdy a konference.

Tak na p. v Nmecku bylo již 21 sjezd o slabomyslni-

ctví, ve Švýcarsku 8, a dlužno dle pravdy dodati, že ony
sjezdy mají velkou cenu, ponvadž se jejich usnesení piln
provádjí. A srovnejme s tmito fakty pomry v naší bo-t

hat a krásné eské vlasti. Za hranicemi vidíme bujn
kvetoucí filantropické zahrady — a ve své rodné zemj
zanedbaný filantropický úhor. V cizin vidíme stálý ne-

utuchající pokrok, aby zabránny byly co nejdív všecky
dti slabomyslné, u nás nepropracovali jsme se dosud ani

k zaátkm. Vytrvalá práce a úžasn rozsáhlá pée, kterou

cizina vnuje dtem abnormálním, plní nás úctou a obdi-

vem, u nás musíme teprve šíiti porozumní pro ochranu
slabomyslných a dokazovati potebu pomocných škol.

Je teba nápravy a to rychlé, dkladné a trvalé. Nech
nikdo nemyslí, že snad slabomyslných dtí u nás není.

Statistická centrální komise už po 10 let uvádí, že je v Ce-

chlách 2065, kretin a zem. výbor dokládá, že ve skute-
nosti je mnohem více tchto malomyslných pári dušev-

ních. ^Zemská školní rada ve své výroní zpráv za rok

1908 uvádí, že v tom roce bylo v Cechách ve vku školou

povinném 1561, tak tžce slabomyslných dtí, že vbec
do školy choditi nemohly a zstaly beze všeho vzdlání
A dle šetení zemské školní rady z dubna 1908 napoítalo
se na eských školách obec. 12.575 dtí tak slabomyslných^

že sice db školy chodí, ale ve škole se niemu nenauí, po-

nvadž jsou tak slabé a neschopné, že vyu'cování nechápou.

Jak patrno, je i u nás slabomyslných a velmi málo nada-

ných dtí velmi mnoho. Co bolu, útrap, strádání, zakusily

již pny velké zástupy opovrhovaných ubožák — a pece
se pro n nestalo dosud tém nieho. Je v tom nevysvtli-

258



telná nespravedlnost lidské spolenosti. V mládí, dokud

ješt i slaboimyslní se vychovati dlají, dokud lze pipra-

viti je k samostatné výživ, nestaráme se o n, ale za to

pozdji, kdy již k niemu nejsou schopní, platíme na n
ohromné sumy v blázincích, chudobincích, nebo trestnicích,

nebo je necháváme stálým tžkým bemenem rodinám. Kdy-

bychom tytéž závratné sumy vnovali na výchovu slabo-

myslných v mládí, zmenšil by se náklad na blázince a trest-

nice a mli bychom o velkou adu poctivých, pracovitých

lidí více. Je vru na ase, abychbm této národohospodáské
politice a velmi snadné logice konen porozumli. Je opravdu

již nejvyšší as, aby initelé povolaní postarali se o nápravu

a zizovali jednak ústavy pro dti tžce slabomyslné, jed-

nak školy pomocné pro dti leheji slabomyslné. Slabo-

myslných dtí tžkého stupn je v Cechách asi 1560, z nich

eských asi 1000. To jsou nejubožší tvorové na svt —

'

bez vzdlání, bez radosti, bez lásky, trpí, strádají, živoí;,

zimírají. Pro tyto nejubožší teba zíditi hned nkolik úi

stav, což ovšem je povinností zem, kteréž § 28. chudí,

zákona ukládá, že má peovati o ústavy dobroinné.

Dtí slabomyslných, lehího stupn, které v obecné ško-

le nemohou prospívati pro nepatrné své schopnosti, napo-

ítalo se v eských školních okresech pes 12000 a pro tyto

ubožáky teba zíditi ve všech vtších eských mstech
školy pomocné. Se všemi eskými msty vyjednávaly

již zemská a okresní školní rada o zízení pomocné školy

a na pedloském sjezdu v Praze mohl jsem ze spis kon-

statovati, že 42 eských obcí je ochotno zíditi pomocné
školy neb tídy a nésti na n náklad vcný, bude-li zem
hradit náklad osobní. Osobní náklad odpírají obce napo-

ád, odvolávajíce se na zemi a zemský výbor na naše po-*

dané žádosti nám oznámil, že v nynjší finanní tísni ná-

klad na pomocné školy nésti nemže. Proto zizování po-

mocných škol v echách tak tžce vázne a mimo Prahu a

Kladno dosud jich nemáme. To je vážný a citelný nedosta-

tek a v této obtížné situaci obracejí se zastanci pomocf

ných škol na eská msta s žádostí, aby sama pomocné
šikoly zizovala a nesla na n doasn náklad vcný i náklad

osobní, jen aby tím umožnila zizování pomocných škol.

Aby se tím obce píliš nezatížily, mohla by se zavést pro

poátek taková úspora, že by na pomocnou školu byl do-

sazen starší, zkoušený uitel s místa systemisovaného a na
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jeho místo byla by dbsazena síla výpomocná za 720 K.

To by byl celý nový náklad osobní, jímž by se obce tak

píliž nezatížily. A kdyby i ten náklad psobil potíže, nech
obrátí se mstské zastupitelstvo na ministerstvo vyuování
s odvodnnou žádostí za podporu, nebo J. E. ministr vy-

uování hrab Strgh, jakožto protektor loské konference

o slabomyslnictví ve Vídni výslovn nám prohlásil, že minister-

stvo poskytne i hmotné podpory initelm, kteí budou;
zizovati instituce pro výchovu slabomyslných. Není tedy

ani otázka nákladu tak tžká, že by se pi dobré vli nedala

rozešiti snadno a rychle. eská msta mají krásnou pí-
ležitost, aby zízením pomocných škol ukázala, že jim sku-

ten jde jen o pokrok ve školství, že pln chápou svou hu-

mánní povinnost vi slabomyslným a že chtjí aspo z

ásti dohoniti to, v em jsme se za cizinou opozdili.

Jakmile bude zemský snm dlný, bude podána žádost,

aby úprava pomocného školství stala se cestou zákonitou

a aby náklad hradil se týmž zpsobem, jako náklad na

školy obecné, tedy náklad vcný aby nesly obce, náklad

osobní aby hradila zem. To je jedin správné rozešení.

Zem platí osobní náklad na školy obecné a tím se stará

o dti normální, podobn má platit osobní náklad na školy

pomocné a tím se postarat o dti nenormální. Píslušný
návrh z'4'kona je pipraven, jde nyní jen o to, aby se zaklá-

dání škol pomocných nejen nezdržovalo, nýbrž naopak urych-

lilo. Vtší msta eská mohla by bez nesnází tuto ob
pinésti. Nemají sice zákonité povinnosti k zakládání po-

mocných škol, ale ukládá jim tento úkol jejich povinnost

sociální, jejich humanita, lidumilství, smysl národohospo-7

dáský a v poslední ad také píklad ciziny. Bylo již

U^vedeno, že v kulturních státech sotva se najde msto
s 10.000 oby v., aby nemlo pomocné školy neb tídy. Na-
proti tomu naše Vinohrady, Smíchov, Žižkov, Karlín, Plze,
Nusle, Pardubice, Kolín, Píbram, Chrudim, Kutná Hora,

Náchod, Ml. Boleslav, Písek, Tábor, Košíe, Vršovice, Bev-
nov atd. ? Ve všech tchto obcích mly a mohly být pomocné
šikoly již dáyno, nebo nelze viti, že by se tím osobním'

nákladem 360 zl., o které se dosud vše rozbíjí, rozpoet
onch velkých mst píliš zatížil, zejména, když jde jen

o opatení ydoasné, zatímní.

Vážené shromáždní! Na letošním sjezdu v Bernu prohlá-

sil pedseda, že v málo letech dostane se ve Švýcarsku
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všem slabomyslným (i z nejvzdálenjších horských vísek)

pimené .výchovy. Tedy v téže dob, kdy ve Švýcarsku

budou již všecky slabomyslné dti zaopateny, v téže dob,
žádáme eská msta, aby aspo poala se zizováním po-

mocných škol. Není to pro nás lichotivé porovnání, vidíme

z nho, jak mnoho máme dohánti a jak mnoho máme ješt
initi, abychom napravili kivdu, dosud na dtech slabomy-
slných .páchanou. Lze snad doufati, že eská msta uve-

dené dvody uznají a zizování pomocných škol dále od-

kládati pebudou.
Koním tím, že doporuuji všem úastníkm dnešního

sjezdu, aby všude, kde k tomu mají píležitost, ke zizování
pomocných škol pracovali a o jejich založení se piinili

a navrhuji:

Úastníci IV. sjezdu svazu eských mést,
porok ovávše p dležitosti pomocných škol
pro mládež velmi málo nadanou a slabomysl-
nou, doporuují eským mstm co nejveleji,
aby pomocné školy hojn zizovala.

D a a
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MUDR. VILÉM HUTTEL, ŠKOLNÍ LÉKA v PRAZE:

ŠKOLA POMOCNÁ S HLEDISKA ŠKOLNÍHO LÉKAE.

Slyšeli jste práv referát o škole pomocné z úst paeda-

goga, dlouholetého pracovníka v tom oboru, zkušeného uitele

škol pomocných. Dovoltež, aby k vci promluvil též léka.

Vím, že dosud lékaský poradní hlas ve vcech veejných
bývá mnohdy slyšán s obavou, plynoucí ze zkušenosti, že

„lékaská porada bývá drahá", nebo jakmile jedná se o hy-

gienická opatení, spojeno to jest s výdaji. Ujišuji vás však,

pánové, že po dobré úvaze omezil jsem se jen na to nej-

nutnjší, nechtje ztžovati pro veUký finanní náklad vývoj

pomocných tíd, nutných k záchran etných duševních ne-

šastník. S toho hlediska nakreslím vám obraz pomocné
školy, odpovídající požadavkm hygienickým.

Vstoupí-li kdo do školy pomocné a pozoruje-li žáky,

zhrozí se potu zmrzaených neb jinak chorobných dtí.

Vyšetoval jsem ped asem žáky všech pomocných tíd
pražských a shledal jsem mezi 113 vyšetenými pes 81 o/o

dtí stižených njakou vadou, ve velice etných pípadech
i nkolikerou. íslo to jest zajisté povážlivé, uvážíme-li, že

jedná se o mládež, kterou jinak zvyklí jsme vídati v nej-

lepším rozkvtu, bujarou, zdravou, jakým také dorost ná-

roda má býti. Místo toho naskýtá se nám ve škole pomocné
obraz chorobince. Shledáváme tu nedostaten a chorobn
vyvinuté ústrojí vnitní, vady idel, poruchy ei, adu ne-

mocí nervových, od nepravidelných záškub jednotlivých

sval až ku povšechným keím, ochrnutí sval i celých úd,
zatížení tuberkulosou, skrofulosou, známky kivice, vadnou
chzi, poruchy výživy. Mezi žáky pomocných škol jsou mnohé
dti, které se pomoují, neohlašují tlesné poteby, poslintá-

vají se neb jinak se zneišují.

262



To vše jest jen pídavkem, komplikací duševní choroby
— slabomyslnosti. Dít slabomyslné jest dít nemocné. Po-

hlížíme-Ii na n tímto zorným úhlem, objevuje se nám škola

pomocná ne školou ve smyslu bžném, ale ústavem léeb-

ným, jakýmsi sanatoriem, kde léebné procedury jsou dvo-

jího druhu: lékaské a paedagogické.

Dnes pokroili jsme v hygien tak daleko, že uznáváme
potebu, zaizovati školy normální, do nichž dtem po adu
let jest docházeti, tak, aby zdravé dít netrplo na zdraví.

O vtší píée a vtší opatrnosti je teba pi zaizování škol

pro dti neduživé, slabé, s velikou náchylností k onemocnní!
Tyto dti mají tím více potebí ueben veUkých, vzdušných
a svtlých. Též vnitní zaízení tíd, stny a podlahy musí
vyhovovati nejpísnjším požadavkm hygieny.

Jelikož mnozí žáci trpí následky kivice, nutno vno-
vati pozornost hygienicky správným sedadlm a pracovním
stolkm. Tídy butež prostorný, by se dti mohly volnji

pohybovati. Nebutež proto peplovány zbyteným inven-

táem. Prospch v uení a zdraví dtí vyžadují toho, by se

do tídy nepijímalo více než 15 dtí. Pi škole budiž za-

ízena prostorná tlocvina, koupelna, neb aspo umývárna.
Zvlášt budiž pamatováno na zahradu, v níž by dti mohly
býti jak vyuovány, tak i jinak zamstnány. O prázdninách

butež všechny dti poslány do feriálních kolonií.

O dti chudé, trpící nedostatkem a špatnými pomry ro-

dinnými, nutno se postarati tu zaopatením lepší výživy, tu

opatením rodinné pée, tepla, kterého mnohé z dtí po-
strádá. Zstane-li slabomyslné dít nadále ve špatném pro-

stedí, v nmž dosud vyrstalo, trpí-li dále škodlivinami,

které zavinily jeho špatný duševní vývoj, málo jest nadje,
že by mu mohla býti škola pomocná ku prospchu.

Mimo pelivjší zaízení školní mají dti škol pomoc-
ných více než dti škol normálních potebí dozoru léka-
ského. Uznává-li se dnes všeobecn instituce školních léka
pro školy normální blahodárnou, jest pro školy pomocné
pímo nezbytnou. ekl jsem již z poátku, že škola po-
mocná jest více ústavem léebným než školou. Možno si

mysliti léebný ústav bez lékae ?

Léka škol pomocných má mnohem více povinností než
ve školách normálních. Nechci se zde o nich šíe zmiovati,
omezím se toliko na krátké jich vytení, jak jsem je formu-
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loval ve své pednášce pi I. eskem sjezdu pro péi o slabo-

myslné a školství pomocné. Lékai škol pomocných jest:

1. spolupsobiti pi výbru vhodných žák do tíd po-
mocných

;

2. míti zdravotní dozor na školu a žactvo;

3. léiti dti vadné, neb na léení jich míti písný dohled;

4. založiti a vésti o každém žákovi lékaský dotazník,

obsahující mimo bžné rubriky i dkladnou anammesu žáka,

jeho rodi a sourozenc
;

5. vdecky spracovati nasbíraný materiál pro poznání pí-
iny duševní méncennosti

;

b) podávati rodim zprávu o zdravotním stavu žáku

ze školy vystupujících a raditi jim, které povolání by si

voliti mli.

Pehlédneme-li tuto nartnuté úkoly léka škol

poimocnýdh, dospjejme ipesvdení, že léka pote-
buje mimo jiné dostatek asu a píležitosti, by mohl tlesný
i duševní stav každého žáka dkladn prostudovati a též

s rodii se dorozumívati. Styk rodi dtí slabomyslných

s lékaem školy pomocné má býti co nejživjší. Ku správ-

nému rozpoznání slabomyslnosti dtské jest zapotebí, by
léka znal pedchorobí dítte: jakým zpsobem se dít vy-

víjelo a jaké nemoci pestálo. To vše mže se léka do-

zvdti jen od rodi neb pstoun dítte, a proto je nutno,

by byl s nimi ve spojení.

Vyšetováním nezjistí se jen dti skuten slabomyslné,

ale i ty, u nichž slabomyslnost jest njakým zpsobem ped-
stírána. Jsou to dti fysicky i psychicky zanedbané^, dti,

které zstávají ve školním prospchu pozadu následkem váž-

ných poruch idel a ei, a konen dti, které trpí tžkým
tlesným onemocnním a které potebují výhradn jen lé-

kaského ošetení.

Z tchto píin jest teba zaíditi pro lékae pi škole

pomocné zvláštní místnost, která by byla jeho pracovnou,

jeho kanceláí, v níž by s ním pracovali též uitelé. Tím
picházím ku požadavku dosud u nás novému.

Podobné zaízení má již v Rakousku Víde, kde pi
škole pomocné jest zízena poradní sí a dobe se osvduje.
Však nejen píklad ciziny, i vlastní zkušenost vede nás ku

poznání poteby zvláštní vyšetovací a poradní sín. Ná-
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klad zaizovací není veliký. Staí uriti k tomu místnost ško-

lou nepoužívanou a opatiti ji vhodným nábytkem a po-

tebnými pístroji k vyšetování. Takto zaízená vyšeto-

vací sí usnadní lékai i uiteli studium duševního stavu

dítte:

1. lékaskou prohlídkou dítte po dorozumní se s ro-

dii a na základ jejich údaj o pedchorobí dítte,

2. paedagogickou zkouškou v pítomnosti lékae,

3. spolen vypracovaným dobrozdáním, obsahujícím

diagnosu, prognosu a návrh na zpsob léení a výchovy.

Poradní neboli zkušební sí nemá však jen významu
theoretického, má cenu i praktickou. Má též za úel podati

posudek, jakým zpsobem mají býti dti vyuovány. U tž-
kých poruch odpadá vyuování vbec — dti odkáží se ku

pijetí do ústav pro idioty — a pro slabomyslné, výcho-

vy schopné, jest škola pomocná. Tento posudek setkává se

však asto s obtížemi se strany rodi. Ti mnohdy neví,
že mají dít slabomyslné a mají mimo to mylnou pedsta-

vu o škole pomocné. Lékai a uiteH podaí se jist vy-

svtlením duševního stavu dítte a objasnním významu ško-

ly pomocné mylný náhled rodi zvrátiti a pímti je ku

svolení, by dít moMo býti pijato do školy pomocné.

Také se stává, že do školy pomocné posláno jest dít,

které nemohou ve škole normální zmoci a které jest svým
chováním na pekážku pravidelnému vyuování. Ve škole

pomocné se pak ukáže, že dít se tam nehodí, že není slabo-

myslné, že jest mravn zanedbané, a že potebuje jiného

zpsobu vyuování. Omylm tmto pedejde se dkladným
vyšetením v poradní síni.

Mohou tudíž ku svému prospchu používati poradní

neb zkušební sín:

1. rodie dtí, jimž se dostane bezpených zpráv o du-

ševním stavu dtí a zárove návodu, jakým zpsobem má
býti dít vychováváno a léeno;

2. správy normálních škol, které dají si tam pezkoušeti

žáky, Hšící se prospchem i chováním od žák normálních;

3. školy pomocné, do nichž budou pijímány jen dti

v poradní síni pezkoušené a uznané za schopné výchovy

ve škole pomocné.
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Ješt slovo o pijímání žák do školy pomocné. To
pedstavuji Isi takto: Správy škol normálních oznámí kon-
cem školního roku správ školy pomocné žáky, o nichž

se domnívají, že se hodí do školy pomocné. Tito žáci se
ped poátkem školního roku lékaem vyšetí a uiteli po-

mocných škol pezkoušejí; vhodní žáci se pijmou, ostatní

pak navrátí se do škol normálních, neb odkáží se ku pijetí

do jiných ústav.

Pedseda p. cis. rada Mag. Ph. B. Matoušek zdraz-
uje, že zizování pomocných škol vadí dosud nikoli neochota
obcí, nýbrž v prvé ad neutšené finanní pomry zem,
která se zdráhá vésti náklad osobní na školy pomocné.

Pan Jan Liebich, námstek starosty z Pardubic, ape-

luje na ministerstvo kultu, aby plnilo svou povinnost po-

skytováním nutných subvencí na toto školství.

Pan Antonín Kostinec, editel obchodní akademie
z Plzn, upozoruje, že nmecká sekce zemské školní rady
zizuje expositury školní — namnoze zbytené — bez ohledu
na tíse zemských fina,ncí ; nutno tedy trvati na tom, aby
zem konala svou povinnost též v ohledu školství pomocného
i vzdor této tísni finanní.

Pan Josef Kober, okresní starosta z Roudnice, žádá
referenta za sdlení, kdo hradí náklad na školství pomocné
v jiných zemích, kde školství to jest velice pokroilé, dále

vyslovuje pání, aby školy pomocné zizovány byly i v okre-

sích venkovských (nejen ve mstech), a aby otázka pomoc-
ného školství byla vbec astji ventilována ; tím zjedná se

i vtší interess poplatnictva.

Konen p. odb. uitel Petr Skalický znova pouka-
zuje, že i zde jest nutno, aby bylo dtkliv apelováno na
vládu, by již jednou pikroila k sanaci zemských financí,

tak aby zem mohla svým úkolm školským pln dostáti.

Referent p. František Sedláek konstatuje v odpo-
vdi na uinné dotazy, že tém všude jinde hradí se náklad
na pomocné školy tím zpsobem, že náklad osobní platí

zem, náklad vcný platí obce. I v Cechách vypracoval již

„Odbor pro pomocné školství" návrh zákona, v n^mž se
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žádá, aby náklad na pomocné školství hradil se týmž zp-
sobem jako náklad na školství obecné. K podntu p. J, Lie-

bicha podotýká, že nulno žádosti na nfinisterstvo slále obno-
vovati a podávati v míe vtší, než se dalo dosud ; tím bude
ministerstvo konen donuceno zaujmouti stanovisko pí-
znivjší ; koní prosbou, aby do zákonité úpravy pomoc-
ného školství eská msta dle možnosti sama vlastním ná-

kladem pomocné školy zizovala a vydržovala a tak jejich

vznik a rozvoj umožnila.

D D D

267



|AN EMLER:

POVINNOSTI OBCÍ K LIDOVÝCHOV ZVLÁŠT SE
ZETELEM KE KNIHOVNÁM.

Je vítati s nemalou radostí, že do vysoce významných
a základn dležitých jednání sjezdu eských mst letos po-

prvé officieln zaazena jest látka, o níž mám est nkolika
theoretickými vtami referovati. Již pi minulém sjezdu uí- -
nn byl pokus o umístní dležitého tohoto pedmtu v po-

adu jednání sjezdového, ale pro celkový rámcový ráz látky

nebylo tehdy pedsednictvu možno, aby popudy ty kon-

kretisovalo.

Lidovýchova opravdu nemže již na dále opomíjena býti

pi žádném jednání, jež obírá se komunální politikou.

Velmi rychlým vzrstem mst dán je lidskému duchu
nový problém, totiž problém jich správ'y. Jeho úlohu mžeme
oznaiti zkrátka jako utvoení zdravých životních podmínek
pro jejich obyvatele. Celý ohromný obor mstské hygieny
od bydlení obyvatelstva až k pohbívání mrtvol, od opato-
vání vody až ke kajialisaci, od zakládání tržiš až k inspekci

potravin spadá do oboru innosti mstské správy, aniž by
ji to vyerpávalo. S péí o tlesné blaho obyvatelstva spojena
je arci nemén dležitá starost o jeho duševní dobro, o jeho

duševní pokrok, o jeho vzdlanostní vysplost: lidové knihov-

ny, musea, u velikých obcí také galerie musí býti zizo-
vány, aby byl paralysován vliv zprmyslovní našich mst.
A hlavn, aby svžími byly udržovány duše našich drob-
ných lidí, kterých nemžeme postrádati ve svém národním
život.

Pée o každé naše individuum musí býti u nás mnohem
vtší nežli u kteréhokoli jiného národa, protože jedno indi-

viduum má u nás mnohem vtší cenu než u každého národa
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jiného. Jiné národy malé jsou národy niím neohrožované
ve vývoji, neupomalované v kulturním a hospodáském
pokroku nepíznivou polohou politickou a úmyslnou snahou
nepátel, snahou plynoucí z vdomí a obavy naší kulturní

síly, umele vlivy mimo nás, ale vedle nás stojícími vázané

a v nás skryté, z ásti posud naší vinou vlastní ješt skryté.

U národ velikých nezáleží na zužitkování síly každého
jedince v organismu národní innosti do té míry jako u nás,

protože ztráta nebo nepostaivost jednoho netžko dá se

nahraditi silou jinou, náhradou získanou anebo rozdlením
úkolu mezi množství ostatních.

V eském národ je prost vlasteneckou povinností, aby
v nepatrném pomrem vi sousedství potu individuí sklá-

dajících náš národ bylo stále menší procento tch, kteí
nejsou kulturn nebo hospodásky aspo njak produktivní,

protože, ekl bych, je málo mužstva k ízení lodi naší eské
vci. Dlužno si pi tom ješt pipomenouti, že po sTíoro

dvstletém petnutí všech složek národního života eského,
jehož jsme byli obtí a to práv v dobách, kdy se jinde

odehrávaly nejzákladnjší, stžejné pevraty v duševním a

sociálním život národ, teprve dnes to vse, co bylo za-

nedbáno a co bylo ztraceno, musíme dohánti a získávati.

Proto je nutno uvdomiti si hluboce nutnost, aby nejen

vzdlanostní, vdomostní úrove našeho národa, ale i kul-

turní, lidská úrove jednotlivc jej skládajících byla co

nejvyšší.

Z tohoto pedpokladu vychází povinnost všech, kdo zod-

povídají za innost, postup a representaci národa, aby pi-
spli vším ke zmohutnní duševní potence našeho národa,

ježto ta je jediným živlem, jenž je s to, aby udržel naši

rovnocennost mezi národy, lépe eeno, aby dopomohl nám
ke vnitní hodnot, která již sama v sob znamená ne-

odvislost.

To zdá se mi býti prvním bodem eského programu,
protože sesílením pravé myslivé intelligence zostí se všecky

ostatní složky celkové mohoucnosti národní a zjedná se

tedy i pevná base hospodáská.
Proto je tak nesmírn dležito, aby práv obce vno-

valy nejširší zetel v celém rozsahu otázkám, jež smují
k organisaci vzdlání lidu.

Tím více, ponvadž obec jako organisace jedinc rz-
ných názor nicmén spravuje zpravidla nestrann jejich
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zájmy, vrna povinnosti osvícené správy. Nebo kultura pravá
nezná politiky, nezná stran — a jen na jejím poli je neu-

trální pda pro píslušníky nejrozmanitjších politických

a jiných stran.

A práv v tom, aby, pi plném zachování a šetení po-

litického a náboženského pesvdení, bylo peováno o uspo-

kojení poteby vzdlanostní našeho národa a zvlášt tch
jeho tíd, které z vlastních prostedk nemohou cest k tomu
hledati, v tom vidím povinhost významu dalekosáhlého. Proto
také se zetelem k pedeslanému jeví se mám zakládání a pod-
porování osvtných institucí a jejich prostedk jako pední
úkol innosti obcí.

Dr. Rudolf Krejí stanovil na II. sjezdu mst r. 1908
v posledních vtách svého referátu jako nejdiležitjší úkoly
sociáln-politické pée obecní úkoly: 1. fysického, 2. sociál-

ního, 3. intelektuálního a 4. národního života obcí.

My dnes chceme se zabývati tedy touto kategorií tetí

a byl by tudíž po stránce theoretické úvahy referát dnešní

pímým struným pokraováním všeobecného nástinu dra
Krejího, jenž jako obsah této tetí kategorie uvedl

:

a) zizování ítáren a knihoven lidových;

b) zakládání spolk pro šíení obecného vzdlání;

c) úpravu veejných zábav a divadel pro lid

;

d) boj proti alkoholismu

;

e) zizování dtských opatroven a útulen
;

f) povznesení obecné mravnosti.

Jsme u nás velmi šastni, že mžeme na tomto míst
pomleti o našem obecném školství, protože po té stránce

obce naše úkoly své, dík uitelstvu, vykonávají skoro vesms
za daných prostedk ideáln.

Ale jde pece ješt v jednom o mládež školskou — po
škole a mezi školou. Je dnes píliš ohrožována svým sklonem
ke styku se staršími hochy a výrostky, kde ne asto setká

se s myšlenkovými námty duševn prospšnými.
Šlo by tu tedy o zízení institucí, které by, vyhovujíce

mládeži pružností a srdeností vedení po pípad dozoru,

dovedly ve volné chvíli, nevázané školními povinnostmi, mlá-
dež trvale upoutati.

Otázka stává se dležitou zejména v místech siln pr-
myslových. Jsou-li, jak asto bývá, oba rodie výdlen za-
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méstnáni anebo matka i doma vázána jinými povinnostmi
nebo pracemi svými, kdo m^á se ujmouti doiiledu na dít v ho-

dinách mimoškolních?
A mám za to, že zízením útulk ve form dtských í-

táren dalo by se odpomoci nebezpenému jinak lelkování

dtí, které tolik ohrožuje jejich duši i také vším tím, co na
ulici a za výkíadci papírník a trafik zadržuje jejich po-
zornost, dráždí zvdavost a kazí istotu.

Pro by nebylo možno v eských prmyslových mstech
následovati píkladu anglického, kde pi veejných knihov-
nách bývají zvláštní ítárny dtské, kde knihy jsou tídny
dle vku a kde mimo to uchystány jsou ve výbru mládeži
pimené asopisy. Je zajímavo, že vtšina návštvník
tchto ítáren byly dti dlnické a zvlášt z jich nižších vrstev.

Psal jsem již ve II. ro. . Osvty: „ítárny dtské —
jaký to veliký úkol. Práv zde byli jsme pedstiženi o da-

leké míle. A pece se mi zdá, že by stálo zatím za pokus,
dáti dtem právo volby mezi jejich ítárnou a knihovnou a
mezi skotaením poledním i po škole, ve spolenosti (jak

eeno) asto mravn velice nízké a co více nekontrolo-
vatelné. Knihovna pístupná hned po škole a hovící indivi-

duelní vloze dtské, nemohla by na dlouho míjeti se cíle.

S poátku nezvyk a ješt svod spoluhrá mohl by státi

v cest missi knihovny, ale jist ne definitivn. Nepochybuji,
že by u nás knihovny dtské a arci i dtské ítárny dokaly
se znaného vývoje.''

A nebojím se, že by se narazilo u školních úad. Pro?
Školní knihovny? Výbr? i kontrola etby? Je ovšem
pravda, že dítti ze žákovské knihovny školní nedostane se

do ruky knihy špatné — ale což staí živému zájmu dítte
nkolik knížek ron? A na druhé stran: Lze pece zaru-

iti školnímu úadu, že ítárna a knihovna co do výbru bude
podízena orgánm uitelským a nezdá se mi, že by tu pak
stávalo rozdílu látkového mezi oficielní knihovnou školní

a obcí spravovanou veejnou dtskou ítárnou. A knihovny
a ítárny dtské pi školách snad zízené nedovedly by zvá-

biti dtí tak lehce, jako jejich ítárna, proto, že byly by
zízeny pi škole a mly by na sob, pi veškeré volnosti

její, dozorí ráz.

i je snad kontrolovatelná etba drobných školák po
nárožích a po výkladcích? A tam, se mi zdá, jde o nebezpe-
enství mnohem pro dti závažnjší — o jeho istotu duševní.
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Potud byly by tedy dtské ítárny žádoucím aktem
paedagogické profylaxe, je jisto, že je povinností všech,

kdož dobe smýšlejí s kulturním lidským vývojem naší mlá-
deže, postarati se o zdroje zušlechtní pístupné co nejsnad-

nji, aspo tak snadno, jako zídla myšlenkové zkázy, Jimiž

obklíena jest pi dnešní vzrstající desorganisaci rodiny
na každém kroku své cesty.

A nejinak má se to i s kinematografy.
Teprve pilnou návštvou v kinematografech zjistil jsem

znané nebezpeí, jež tkví v nich pro myšlenkový svt dí-

tte a zvlášt školského dítte. Je arci pravda, že pímé
nebezpeí takové stává zejména v mstech pražských^ pro-

tože pravidelný stálý bioskop je výhradou pouze velikých

mst*) — a nebudu tedy šíiti se o tom, jak bývá kine-

matografické pedstavení — pi veškeré nezávadnosti se

stanoviska pedpis policejních i censury — pec jen pra-

málo zpsobilé, aby zušlechovalo mysl svými historickými

dramaty, tak asto krvavými, traviskými scénami anebo
hranými romány rázu ,,L'assomoir*'. (Zolv ,, Zabiják".)

eknu jen jedno: Byl jsem svdkem v jednom z nejped-
njších a nejlépe vedených kinematografických divadel praž-

ských práv pedvádní tohoto filmu a žasl jsem nad po-

mrn znanou návštvou mládeže, až i útlé. A mohu to tu

uvésti: pede mnou sedl hošík asi ptiletý v prvodu své

vychovatelky — zíral ped se vydšen, nespouštje oí
s obraz a po závrené, strašné, nervy deroucí scén alko-

holického deliria, podaného hercem s Tirzyplnou vrností,

bylo nutno jím zatásti, aby pochopil, že je as odejít.

Antialkoholní propaganda? Ano, ale což zapotebí tak

silného prostedku preventivního u hocha, který má zatím

jen silné dojmy mládí? Pro tolik dsit tu jeho útlou duši?
Pro dosplé mohl být film velmi dobe na svém míst, jako

agitaní prostedek protialkoholní propagandy, ale u mlá-

deže, myslím, je ješt stupnice velmi bohatá, než nutnoi

použíti tohoto. Zkrátka je možno a nutno v jistých pípa-
dech vylouiti mládež z kinematografických síní. Je ješt
celá ada obraz, které vskutku, by nebyly pímo závadné

*) t)ebata po referátu vynesla poznatek, pro názor referentv tím

závažnjší, že nyní již každé i venkovské, ponkud vtší msto eské
má bu stálé, nebo aspo pro nkolik delších období instalované di-

vadlo kinematografické, které se vtšinou, jak vysloveno, tší etné
návštv mládeže i dosplých.
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nebo njak mládeži neprospšné, nemajíce pedagogické a

kulturní ceny. Ale lituji, že se nevyužije výchovné ceny ki-

nematografie pro níládež, která by jist stejn ráda dí-

vala se na cykly pouné nebo poun-zábavrié jako na cylcly

bezcenné.

Otázka tato znan souvisí se zízením projekních síní,

jež obce podniknouti mohou bu samy ve svých školách

nebo radnicích, anebo subvencováním spolk za uritých
závazk o smru a látce projekcí.

Je pravda, že velmi mnohé školy v Cechách mají již svá

skioptika, která konají znamenité služby, ale bylo by více

na míst, kdyby obce ve snaze prospti co nejvíce osvt
lidové, otevely tyto projekní sín vrstvám širokým samy,
dávajíce popud ku pednáškám pro lid a zvouce (po pí-
pad i honorujíce) pednášející.

Je škoda, leží-li apparáty po tolik hodin týdn ladem
anebo není-li jich vbec.

A bylo by pece všude možno systém atisovati pomocí
obce, teba i pomocí školy, projekní veery.

Zbyly by nyní jeŠt knihovny. Pro dležitost knihoven

v komunálním hospodáství sociálním není lepšího zdvod-
nní, než slova samotného Nestora eské samosprávy f posl.

Fr. Schwarze v jeho známém spisu „Starosta Václav Do-
brovský": „Dobré knihy jako skutkové dobí jsou zúrod-

ující vláhou v život lidském ; žádná rodina, a kdyby byla

sebe chudší, nemá býti bez dobrých knih. Jak mó'hla by tedy

býti bez nich obec? Nikdy. Pokud nemohou si obecní pí-
slušníci sami opatiti životních poteb, má peovati o n
obec, vezme-li se pak k tomu zetel, že tmito životními

potebami jsou netoliko chléb a košile, ale i zotavení a po-

vznesení ducha, k emuž bývají dobré knihy nevyerpatelným
pramenem, to plyne z toho, že má obecní správa povinnost,

starati se, aby takové knihy pístupny byly každému v obci,

kdo nemže si jich opatiti sám. Nade všechnu pochybnost
povznesena jest pravda, že zakrnti musí každá obec, kde
hledal bys marn dobrou knihu."
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Tato slova Schwarzova pla í dnes ješt, ba dnes snad
ješt více. A bohužel je nutno piznati, že naŠe obce ne-

iní dosti pro lidové knihovnictví, akoli je známo, že práv
ony státy, ve kterých knihovnictví veejné je nejpokroilejší,

jsou hospodásky nejsilnjší.

Bohužel ješt stále platí nepíznivé cifry, kterými do-

ložil kdysi po pilném studiu L. J. Živný petici k snmu král.

eského za uzákonní lidových knihoven. Proti Anglii a

Americe, jež práv jsou ony zem hospodásky nejsilnjší,

knihovny v eských mstech v pomru stejného potu oby-

vatel jsou založeny jen jednou desetinou onoho obnosu,
jenž na západ na veejné knihovny lidové se vynakládá.

V tom asi také tkví jedna z píin, pro náš hospodáský
život je v nejednom smru opoždn.

A pece jak skvlou by to bylo chloubou národní, kdyby
bylo lze íci, že o knihovnictví lidové u nás je ze všech

zemí nejlépe postaráno, kdyby v každém eském mst pes
10.000 obyvatel ítajícím, tak jako to je skoro všude v Ame-
rice, byla samostatná budova knihovní, pístupná každému
až do pozdních hodin veerních, tak aby i obchodní personál

mohl ješt ukojiti, chtl-li by, vzdlanostní svoji potebu.

Je možná námitka, že pro knihovnictví mnoho iní spolky

naše, z nichž vtšina má svoje knihovny lenské. Le spol-

kové knihovny nemohou nikdy býti náhradou za knihovny
veejné, obecní.

Jedin veejná knihovna lidová vyhovuje všem poža-

davkm na moderní lidovou knihovnu inným. Je pedevším
vyata ze vlivu doasného spolkového funkcionáe, který

mže využíti svého postavení v uritém smru a pod jistým

zorným úhlem, nedbaje zájm jiných používatel knihovny.

Ostatn — nemluvím o všech, ponvadž znám sám pípady
pomrn vzorné co do obsahu i správy — knihovny spolkové

bývají spravovány nejednotn, a skoro nikdy nejsou vedeny

technicky dokonale a co je nejhoršího, jsou omezeny na

uritý, lenstvím urený kruh používatel. A málo je spolk
tak bohatých, aby mohly knihovnu doplovati soustavn a

docela snad kupovati díla encyklopedická.

Jedin knihovna obecní zaruuje úplnou neslrannost ve

výbru a doplování knih, protože dá se pedpokládati, že
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ústav takový sven bude kuratoriu, ve kterém zastoupeny
jsou všechny vrstvy obyvatelstva. Knihovn obecní lze za-

ruiti také stálý a poteb vzrstu pimený píspvek
každoron budgetovaný, tedy kontrolovatelný a mimo to,

to je sociáln nejdležitjší, poplatní síle jednotlivcov po-
mrem pirážky odpovídající. Takováto základna umožuje
pak bezplatné pjování knih, což jest pro zevšeobecnní
knihovny podmínkou. Veejná povaha knihovny nebo í-
tárny nese s sebou, že knihovnictví není dobrovolná funkce,
nýbrž úad (teba vedlejší) placený a tudíž po úedniku
zodpovdn vykonávaný a že poádek v používání knihovny
jest posílen obecní exekutivou a netrpí dobrovolností.

Pechodným stadiem by mohlo býti sjednocení spolko-

vých knihoven v jednu pod patronancí obce, která by dala
místnost, aby zatím všechen knižní materiál v obci se nalé-

zající byl sjednocen a — v tom je práv cena intervence

obce — zpístupnn všem vrstvám. Již v ten okamžik bude
také lze provésti jednotnou, správnou, odbornou katalogi-

saci a tak docíliti pehledu o knižní zásob místa. A je

známo, že z jakosti knihovny lze pravideln usuzovati na
úrove obanstva. Proto pokládám za nutné, aby hledly
soustavn ke zveejnní knihoven, aby co nejpronikavji
dbaly jejich komunalisování. Nebude to výdej neproduktivní
a nebude to zatížením obce, protože zmnožením vzdlání a
pravé intelligence a tím hospodáské schopnosti obanstva
umenší se za krátko znan povinnosti obce v rozpotových
položkách chudinství. Zde obce mohou tedy vyvinouti nej-

zdravjší egoismus, protože jist chce každá býti obcí nej.

lepší a nejlepší obcí je ta, která má nejlepší obany.

Pan ed. Ant. Kostinec sdluje, že msto Plze hodlá
se ucházeti o koncessi kinematografickou, aby vhodnými
pedstaveními mohl býti paralysován škodlivý vliv výdle-
ných podnik kinematografických ; i v jiných smrech pe-

uje msto Plze o výchovu lidovou, propjujíc v nové
budov Mšanské Besedy zcela bezplatn t. zv. lidový sál

k lidovým produkcím všeho druhu, starajíc se o zizování
knihoven a ítáren pro žactvo atd.
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Dležitost dtských ítáren akcentována též p. nám. stár.

Janem Liebichem, který doporuuje udlování prémií

pro pilné návštvníky.

K návrhu referenta p. konservátora Jana Emlera pi-
jata pak na konec schze též resoluce, aby podána byla

k píslušným úadm žádost, by k censue pedstavení kine-

matografických pibrán byl vždy též len uitelského sboru
toho místa, o nž jde.
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PETR SKALICKÝ, ODBOR, uitel a sta-
rosta ZEM. ÚST.JEDN. UITELSTVA MÉŠ.
ŠKOL ESKÝCH V KRÁL. ESKÉM, ÚSTÍ N. O.:

HOSPITACE DÍVEK TSÍA MŠASKÝCH ŠKOLÁCH
CHLAPECKÝCH V KRÁLOVSTVÍ ESKÉM.

Vážené shromáždní!

Pipadl mi úkol, abych se dnes ujal otázky, dležité pro
Benjaminy našich mst, totiž aby i v Cechách ministerium
kultu a vyuování povolilo hospitaci dívek na mšanských
školách chlapeckých. Týká se to tedy pedevším tch mst
a msteek, kde mají jen mšanskou školu chlapeckou, ve
tídách tch pak pomrn menší poet chlapcv a kde na
ten as není lze pomýšleti na zízení samostatné mšanské
školy díví. ^-'

Tšiti nás musí zjev, océují-li rodiové vzdlání mo-
dern praktické, jehož mšanská škola jejich chlapcm po-
skytuje a chtj í-li opatiti jím i své dcerky. A volala-li vera
s tohoto místa pí. Ren. Tyršova, aby rodinám dány byly
vzdlané, prakticky vzdlané ženy, mohl bych to vo-
lání doplniti, aby i dcerky našich rodin, zejména též tak

eených „nižších a stedních** vrstev lidových, tak byly pro
praktický život vycvikovány, aby i ony umly i nco jiného,

nežli se vyšoovati, ale aby se nestydly vydatn otcm,
bratrm a pozdji snad i mužm v živnostech vypomáhat po
píklad dcerek rodin židovských.

Tomu volání rodiv po vyšším, všeobecném, praktickém
vzdlání, jež tolik se osvdilo v nejrozmanitjších oborech
praktického života, mlo by se vru vnovati trochu více

pozornosti od initel rozhodujících a vyhovovati jemu jiným
zpsobem, nežli hromadným zamítáním žádostí za zízení
nových mšanských škol, jako se stalo z tak eených „úspor-
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ných píin" roku loského. Svují-li dnes úz i zámožnjší
rodiové dti své rádi školám mšanským a mají-li v úmyslu
obrátiti je potom k emeslu, k obchodu, k rzným zamst-
náním prmyslovým, i to je zjev nanejvýš radostný. Absol-
venti škol mšanských jsou vítáni i na rzných odborných
školách, ponvadž na jejich vzdlání, modern praktickém,

lze s úspchem dále budovati.

Proto mly by býti veškery snahy, jejichž cí-

lem jest rozhojnní škol mšanských, zhuštní jejich sít,

nejupímnji podporovány. Proto vele vítáme, že

letošní IV. sjezd Svazu eských mst projedná návrh zem-
ského zákona o organisad mšanských škol a dá tak za-

jisté popud, aby konen po více než 40 letech i zemské zá-

konodárství vykonalo k mšanským školám svou dávnou
povinnost.

Akoli Cechy mají pes polovinu všech mšanských
škol v Rakousku, ješt poet ten nestaí. Se všech stran

hlásí se obanstvo o nové mšanské školy; hlásí se o n
i obce venkovské, a to nejen velké, jež samy by staily svými
dtmi na mšanskou školu, ale i menší obce, jež sesku-

peny v obvod (Újezd), umožnily by rády dtem posledních

tí školních roníkv, aby nemusily docházeti do nejbhžší

mšanské školy hodinu, pldruhé až dv hodiny cesty, trpíce

asto zle nepohodou a neschdností cest. Sí tchto veled-
ležitých kulturních stedisk lidových pak mohla by býti do-

vršena zizováním mšanských škol se spolenou vý-
chovou mládeže chlapecké i díví (kodukaních).

eských mšanských škol jest pomrn poád ješt
mén než nmeckých; Cechové mají 1 mš. školu na '11.400

obyv.. Nmci na 10.300. Nmci byli vbec ilejší; sotva po-

dali žádost, již již vyízení její deputacemi a pímluvami vliv-

ných osob napomáhali, kdežto eská žádost ležela teba
2—3 léta, aniž se kdo po osdu jejím jen z daleka poptal . .

.

Nemohli jsme ovšem Nmcv dohoniti obvyklou praxí,

nepochopiteln rovnoprávnou: povofovali za '1 eskou 1 n-
meckou

Tím více však litovati jest, že pro rozvrat financí zem-
ských, zejména následkem nmecké obstrukce, zizování no-

vých mšanských škol zastaveno. Co 'tím zpsobeno škod
na kulturním a hospodáském povznesení zejména vrstev nej-

slabších, nesnadno uriti — ale pohroma je to znaná. A tato

pohroma sfupnuje se ješt tím, že nepovolováním ho-
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spi táce v místech, kde by to bez pílišného peplnní
tíd bylo možno, odpírá se stm a stm dívek, aby se pro
praktický život lépe pipravily.

Po léta se o povolení takové rodiové ucházeli ; opto-
van podávány byly na zemském snme i na íšské rad ná-

vrhy a schvalovány resoluce v téže vci. Le marn. Je tu

dosud striktní ustanovení § 19. íš. zákona školského, dle

nhož má býti žákovstvo na mšanských školách venkoncem
podle pohlaví oddleno.

Posléze odhodlalo se ministerium pikroiti k ešení této

otázky. Bylo ochotno povoliti hospitaci, vysloví-li se pro ni

zemská školní rada. U nás dotazovala se v té píin zemská
školní rada všech okresních školních rad, jež podaly celkem
dobrá zdání píznivá. Avšak plenární schze zemské školní

rady v ervnu 1910 povolení nedoporuila. Tžko tu do-

pátrati se píin, pro se tak stalo. Ale zdá se, že se spíše

rozTiodovalo o tom, niá-Ii vyzníti hlas pro spolenou \?ýchovu

(kodukaci) vbec ili proti ní. Po všeobecné kodukaci vsak
nikdo nevolal.

Zejména z naší Zemské Ústední Jednoty nikoH. Ui-
telstvo škol mšanských dobe chápalo, s Jakou by to bylo

výhodou, kdyby již te i za nepíznivých zákonných ustano-

vení bylo umožnno dívkám, aby alespo hospitováním na

chlapeckých školách užívati mohly dobrodiní místní mšanské
školy. Vyslovovalo se pro fo, že cítilo s rodii, kterým bylo

asi všelijak, když vidli, jak pespofní hoši kráejí s chufl

i ze vzdálených obcí nepiškolených, jež niím nepisply na
vybudování školy a na vcné vydržování její, ale dobrodiní

školy využívají, ponvadž zemský výbor dal svolení ke zí-
zení školy s podmínkou, budou-li pijímáni i hoši z okolních

obcí nepiškolených. Uinno totiž zákonu zadost, byla-li

zízena v obvod každého politického okresu správního jedna

škola mšanská (ovšem úplná: chlapecká i díví) ; všecky

další byly již nepovinné a mohly býti zizovány "jen s dobro-

volným svolením Všech konkurenních initel : školní obce,

školního okresu a zemského výboru.*)

*) Podle nkolika nález správního soudního dvora jest tako-

vého dobrovolného svolení teba, i když jde o zízení m. školy
jiného jazyka, než je zaveden na m. škole v okrese již stávající.

Tím ovšem jest možno, že se dosud odpírá zizovati mšanské
školy pro národnostní menšiny, by sebe poetnjší.
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Uitelstvo škol mšanských, sdružené v Zemské Ústední
Jednot, vyslovovalo se pro povolení hospitace, akoli bylo

si vdomo, že to bude i na úkor uitelstva, i na úkor žactva.

Vera v referátu kol. Sedláka tolik bylo zdrazo-
váno, jak lze ve školách pomocných se zdarem psobiti na
výchovu dtí slabomyslných a nenorníSlních, pon'evadž na
uitele rozpoteno tu málo dtí, tak že lze míti náležité zení
k individuaht jejich. Avšak jistou mrou platí to i pro školy

s tak eenými dtmi ,,nornrálními". 1 mezi nimi je mnoho
stup nadání a zpsobilosti. I na mšanské škole, která

musí pijmouti každé ,,zpsobilé*' dít a jen z ,,neclostate-

ných" a ,,sotva dostatených" mže vybírati. Tu není tak,

jako na škole stední, kde i z dobrých a výborných žákv
obecné školy vybírají si nejlepší a ješt 'do omezenéhÍD
potu 40.

U nás na mšanské škole ,,napchuje*' se dtí až do
80 (nehled k nynjšímu hroznému stavu, kdy nepovolují

se poboky, ani jest-H dtí pes 100, bez ohledu na to, staí-li

pro n místo a — vzHuch). Sami zajisté dobe chápete, jak

jest i na mšanské škole teba, zabývati se astji i jednotlivci

a umožovati jim vším možným zpsobem, aby alespo
ponkud prospívali. To jest ovšem dobe možno pi menlím
potu dtí.

U nás byla ve škol. roce 1909/10 64 msta, kde byly jen

mšanské školy chlapecké a z nich mly v prvé tíd pod
50 dtí 34 školy. Nechci íci, že by leckde nebylo lze zíditi

i samostatné mšanské školy díví, zvlášt když by to mohly
býti školy obvodové (újezdové). Doufejme, že se tak v leckte-

rém tom mst i stane, jen až nastanou financím zemským —
,,lepší" asy. Ale dokud se tak nestane, je teba — výpo-
moci, a to tím, že bude povoleno dívkám hospitovati na

chlapeckých mš. školách, ovšem ol3 mezeným potem,
aby všech dtí nebylo v jedné tíd nad 50, as podmín-
kou, jak toho žádá resoluce, schválená na schzi zastu-

pitelstva Zemské Úst. Jednoty z února 1910, „aby z píin
pedagogických hospitující mli tytéž povinnosti
jako žáci ádní a aby je škola zamstnávala
rovnou mrou jako žáky ádné".

Dtí by tedy v takových nkolika šastných školách, ma-
jících dosud snesitelný poet dtí ve tíd, pibylo, ale jen

v míe obmezené. Povážíme-li dále, že by to byla jen vý-

pomoc na as, zajisté by se uitelstvo i tu zapelo, obto-
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válo pro obecné dobro, jen aby velikou starost, kterou mají

v takových místech rodiové o vzdlání svých dcerek, ulehili.

Uitelstvo se chce pro dobrou vc obtovati i proto, aby
povolením hospitace, ovšem v''lepší form, než jak se dje
dosud na stedních školách, nabývalo zkušeností, jak bylo

by lze nejlépe organisovati mšanské školy kodukaní. Ne-
bo že k nim dojde, jest skoro jisto. Bylo by teba jen zm-
niti § 19. íš. zák. školského, o kterouž zmnu zejména po-

slanci agrární všemožn usilují. Dovolte, abych pi této

píležitosti upozornil opt na jisté nebezpeí. Byl-li by
pro mšanské školy zrušen pouze zákaz spolené výchovy,

a nebylo zárove uinno opatení, aby byl snížen poet
dtí aspo na 50, mohlo by ,,pro úspory" ( !) nastati zvlášt
na podvojných mšanských školách sluování tch tíd,

v nichž by dohromady nebylo pes 80 dtí.

'Ukázal jsem na toto neT^ezpeí již v fetošním ísle 2.

„Vstníku Svazu . m. v kr. C" a upozomfl jsem, ze toto

nebezpeí už tu bylo a že mu bylo zemskou školní radou

zabránno jen poukazem na striktní zápov § 19. Proto musí
býti heslem všech, kdož vážn myslí to s výchovou dtí:
žádná zmna § 19. za úelem povolení spolené
výchovy na mšanských školách bez souas-
ného snížení po^tu dtí na 50. A proto, tuším, bude
pochopena i naše podmínka, aby pi povolení hospitace dbáno
bylo omezeného potu dtí na tídu.

Neiníme té podmínky snad pro své pohodlí, nýbrž proto,

aby povolením spolené výchovy nenastalo ochromení m-
šanských škol tím, že by ae z píin úsporných pecpávaly
tídy až do potu dtí, zákonem dnes ješt pípustného.

Cím více dtí ve tíd, tím více výkonnost uitelova klesá,

nikoli jeho vinou, ale že nelze pro veliký poet dtí bráti

náležitého zení k výchov individuelní ; není dít jako dít —
s jedním musíš tak, s jiným jinak, to potebuje více pomoci,

ono mén. A jak obtížno jest v peplnné, ,,namakané"
tíd udržeti pimenou káze!

Dovolte mi laskav, abych chvilenku se jen ješt pozdržel

u potu dtí na tídu. ešení této otázky mli by se ko-

nen jednou a náležit chopiti rodiové ve prospch svých

dtí. Pro práv na školách národních (obecných a ni-
šanských) nemají dti užívati dobrodiní tíd nepeplnných,
na tch školách, jež — alespo pokud se týe posledních

tí ty roník (11 až 14 let) — jsou jedinými ústavy vzd-
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lavacími pro dti rodiv po vtšin chudých, nemajetných
a mén majetných, jižto nemohou popáti svým dtem škol

„elitních", lépe aTDohatji vybavených, s omezeným potem
studujících?! Zaplatí si studující školním platem lepší tyto

pomry?! Nepiplácejí rodiové širokých vrstev národa
také na tyto školy?! Nepijmou-li už jednou rodiové po-
žadavek menšího potu dtí na tídu za svj pro dobro
svých dtí a neuznají-li tak, že je to pedevším jejich zájem,
uitelstvo toho svým voláním nedobude. V Rakousku budeme
snad na poli této reformy opt nejposlednjšími Rozhodné
slovo by tu mh íci nejen pedagogové, ale pedevším i

hygienikové. Vzduchu, více zdravého, svžího vzduchu
je teba našim školám! — —

Ješté nkolik slov o jiných obavách, které asi ne-

málo psobily, že plenární schze zems'ké školní rady v ervnu
1910 povolení hospitace nedoporuila.

S nkterých stran pronášejí se obavy, že bude tím ochro-
meno zizování samostatných mšanských škol dívích
a, že budou tím zkráceny kolegyn. K tomu pipomínám, že

povolení hospitace jest a má býti opatením jenom
pechodním, na zkoušku.

Na zkoušku, jak by se osvdovala spolená výchova
na mšanských školách. A tu znovu na uklidnnou kolegy
a všech tch, kteí stojí za nimi a o n se starají, prohlašu-

jeme, že ani my nevoláme po všeobecné kodukaci, nýbrž

jen po opatení výpomocném, a to Ýsude tam, kde nelze

vbec pomýšleti na zízení samostatných dívích mšanských
škol, i kdyby to byly školy újezdné (pro skupinu obcí),

a tu pedstavujeme si takovou školu tak zorganisovanou,

aby vychovatelské a vyuovatclské dílo bylo spolenou prací

mužv i žen, uitelv i uitelek. Bylo by to tedy rozhodn
pro kolegyn jisté plus. Jinak jsme také proto, aby se zídila

samostatná díví mšanská škola všude, kde jsou pro ni podmínky.

Voláme také po zrušení tch zákonných ustanovení,

dle nichž nedopouští se, aby uitelky vyuovaly hochy i na

vyšších stupních vku.*)

*) íšský zákon v § 16. ponechává zemskému zákonodárství
ustanoviti, mže-li se v nižších tídách škol obecných vyuování
chlapc sviti také uitelkám. — Zemský zákon z 19. února
1870 pak V § 19. ustanovuje: Uitelky smjí vyuovati hochy,
nech jsou ve zvláštních tídách oddleni aneb s dívkami spojeni,

jenom v nižších dvou stupni ch vku.
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Tedy povolením hospitace dtí druhého pohlaví, zejména

dívek na mšanských školách chlapeckých, má býti uinn
krek k tmto výpomooným mšanským školám ko-
dukaním, o nichž ve své publikaci dále jsme prohlásili,

že ,,mají býti ihned rozdleny ve dv školy samostatné,

jakmile se ukáže poteba zíditi pi všech tídách poboky".
A na jiném míst*): „Ponvadž instituce kodukaních škol

mšanských nemže býti le provisorní (výpomocná), ne-

mže zizování jich míti za následek rušení mšanských škol

již existujících, a tím mén lze pipustiti, aby za píinou
kodukace sluovaly se ve školu jedinou dv mšanské
školy (chlapecká a díví) již stávající. V mšanských školách

kodukaních není úelem kodukace sama; na ne

nutno pohlížeti s toho stanoviska, že prostednictvím
kodukace lze takto poskytnouti vyššího vzdlání vt-
šímu poctu dtí obojího pohlaví než za pbmr dosavadních."

Tož jaké pak obavy ?! A že takové obavy ovládaly i i-
nitele rozhodující, vysvitlo mi z dotazu: „eknte mi upímn,
nedomáháte se kodukace vlastn na úkor uitelek ?" Mohl
jsem ovšem s istým svdomím ubezpeiti, že nikoliv.

Lituji, velice toho lituji, že v oné schzi zemské školní

rady nikdo se za povolení hospitace nepimluvil; siám re-

ferent, c. k. zemský školní inspektor p. Dr. Kaka, a svou

pednáškou nehoroval pro spolenou výchovu, chtl vyho-

vti a navrhnouti souhlas k povolení, úmysl svj však zmnil,
když práv zástupcové obanstva se ozvali proti. Zástupcové

uitelstva, znalci školství, rovnž se vci neujali.

Není tudíž divu, že se zemská školní rada za takových

okolností nevyslovila ani pro pouhé pokusy hospitace.

Psobením strany agrární protestovaly sice okresní vý-

bory a místní školní rady v místech, kde jest v prvních

tídách mén než 50 chlapcv, podávaly ministeriu kultu a

vyuování pamtní spisy, aby hospitace pece jen byla po-

volena. Kdyby dotyní initelé byli projevili tolik energie ped
rozhodnutím v Praze, moTilo býti jinak a na sta a sta dívek,

toužících po vyšším vzdlání, mohlo býti lacino nasyceno.

Kolik penz bylo by se rodim ušetilo !

etným rodim, kteí se bu pímo nebo nepímo na

nás v té vci o radu obraceU, jsme odpovídali: ,,Za nynj-
ších pomr, kdy se zemská školní rada vyslovila proti po-

*) Elaborát ed. K. Fišera ze Žirovnice.
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kusm hospitace, mohli byste nanejvýš pokusiti se o takové

povolení zvláštními kolkovanými žádostmi na ministerium

kultu a vyuování. Za píznivý výsledek vám ovšem neni-

íme, ale za korunu ten pokus stojí. Obrate se také na své

poslance, aby se o píznivé vyízení pimluvili."

Byli jsme však znova a znova dožadováni, abychom žá-

dosti rodiv i ze Zemské Ostední Jednoty podporovali.

Proto jsem se vypravil nedlouho ped zaátkem školního roku

1910/11 (3. záí) do Vídn k Jeho Exc. c. a k. tajnému ra-

dovi p. Jos. rýt. Kanrovi, seknímu šéfovi v ministeriu

kultu a vyuování, abych znova (po kolikáté!) na míst
rozhodujícím vysvtlil, jak dležitou životní otázkou je to

pro naše menší msta a jejich okolí. Moje vývody, se zájmem
sice vyslechnuté, nemohly na vci té nieho zmniti, když
ministerium odhodlalo se ešiti tuto otázku jen ve srozu-
mní se všemi píslušnými initeli.

Vdl jsem dobe, jak se odhodlání, povoliti posléze

alespo na as pokusy hospitace, tžce rodilo, když zákon

íšský v § 19. pímo a výslovn zakazuje spolenou výchovu
chlapcv a dívek na mšanské škole ; vdl jsem dále také

dobe, že se k tomu J. Exc. pan ministr odhodlal jen k ná-

vrhu a pímluvám pana sekního šéfa : a proto tím tíže na

mne dopadalo, když mi p. sekní šéf rozhodn ekl, že pes
hlavu zemské školní rady podaným žádostem nelze vyho-

vti. Pan sekní šéf uznal obtížnou situaci mnohých rodiv,
litoval jich, ale optovn prohlásil: ,,Ministerium by ovšem
mohlo vyhovti, ale neuiní toho, ponvadž v této vci, ve

které proti výslovnému zákazu íšského zákona odhodlalo se

k pokusm, aby nabylo zkušeností ku pípadné zmn § 19.,

chce jednati jen ve srozumní se zemskou školní radou."

Když jsem dále vyslechl od p. sekního šéfa zprávu, ve

které míe byla povolena hospitace na Morav a v Dol.
Rakousích, bylo mi opravdu líto tch rodiv, kteí te
ped samým zaátkem školního roku s úzkostí oekávali,

jak budou jejich žádosti vyízeny. Byly to žádosti emesl-
ník, obchodník, dlník, rolník; byly to namnoze žádosti

rodiv chudých, ale bohat dtmi obdaených, kteí v tž-
kých starostech o vezdejší chléb nesmli si dopáti „pepychu"
a poslati dcerku (a což teprve nkolik dcer) na vzdlání do

nejbližšího msta, kde jest samostatná díví mšanská škola;

byly to i žádosti úedník (soudních, berních), otc uitel
školy odborné, otc uitel škol obecných a mšanských
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atd., kteí úadem svým psobí na místech nevýhodných

pro zabezpeení rodin.

Pan sekní šéf tehdáž výslovn svolil, abych o výsledku

své rozmluvy, v nížto jsem na 'Iconec zdraznil, že nebude

lze této otázky, jakož i posléze otázky výpomocných škol

kodukaních nadobro odstaviti, denními listy zpravil všechny,

kdo s takovým naptím oekávali rozhodnutí o svých žá-

dostech.

Pochopíte zajisté, s jakou asi „radostí" jsem zprávu tu

dotyným rodim a do veejnosti podával ....

Bude vás zajisté zajímati, v jaké míe povolena hospi-

tace na Morav. Pipojuji tudíž výnos c. k. zemské školní rady

pro markrabství Moravské v Brn ze dne 20. srpna 1910,

ís. 22.597:

„Vynesením ministerstva kultu a vyuování ze dne 17. er-
vence 1910, t. 26.328, byla zemská školní rada zmocnna zatím

na ti školní roky 1910/11 až 1912/13 povolovati, aby dvata,
která vyhovují podmínkám k pijetí do školy mšanské (§§ 162.

až 167. def. „fiiádu škol. a vyu."), ojedinle a v obmezeném
potu byla pipuštna jako hospitantky k návštv mšanských
skol chlapeckých, aby tak jako rádní žáci tchto škol ve školním

roce pravideln byla zkoušena, i aby na základ zkoušek^ tch
dostávala vysvdení pololetní. Zemská školní rada uvažovala
o pedložených žádostech a usnesla se zásadn, zatím však to-

liko na dotené ti roky školní neiniti námitek proti tomu,^ aby
dvata, pokud vyhovují svrchu zmínným podmínkám k pijetí

do školy mšanské:, byla pipuštna jako hospitantky na mšan-
ské škole chlapecké, bude-li pi tom šeteno tchto modalit:

a) Povolení k pipuštní hospitantek v ojedinlých podstatn
odvodnných pípadech udluje na návrh uitelského sboru

okresní školní rada;
b) poet hospitantek ve tíd jest — majíc náležité zení

k prostornosti uírny ^- podmínn místními pomry a má býti proti

potu ádných žáku vždy jen mírný; také dvatm z cizích

obvod školních a dvatm, která již odrostla povinnosti školní,

mže okresní školní rada v dorozumní s místní školní radou
za podmínek v píin ádných žák nyní platných povoliti, aby
byla pijata jako hospitantky;

c) pijímání ádných žák a jich vyuování nesmí nikterak

trpti újmy potem hospitantek;

d) celkem platí pro hospitantky disciplinární pedpisy školy

mšanské

;

e) peovati jest o pimený dozor na hospitantky zvlášt
ped vyuováním a v pestávkách, pokud se týe, o jich odlou-

ení (zvláštní ekárny, oddlené záchody)

;

f) hospitantky školou povinné musí bez výjimky úastný býti

vyuování ženským runím pracím, alespo na škole obecné

;
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g) tlocviku bute dvata vyuována oddlen od chlapc

;

h) mla-li by vzpomenutým pipuštním hospitantek povstati
njaká vydání, jest si díve v té píin vyžádati souhlasu initel
školu vydržujících, jichž se týe.

Okresní školní rad se ukládá, aby, díve než udlí povolení
k hospitování, se pesvdila, že na jmenované škole uinna
byla opatení, která se jeví nutnými tím pipuštním hospitantek
v píin dozoru, zvlášt ped vyuováním a v pestávkách (zvlášt-

ní ekárny, oddlené záchody), jakož i v píin vyuování žen-
ským runím pracím a oddleného vyuování tlocviku, a aby
v tchto píinách vas podala zprávu a pedložila vhodné ná-
vrhy na zmny uebné osnovy, které by snad, hledíc k hospitant-
kám, mly býti provedeny, pi emž také vzíti jest v úvahu, ne-
bylo-li by teba pro hospitantky redukovati poet hodin v jedno-
tlivých pedmtech (jako v potech, mictví a rýsování, kresle-

ní), pokud se týe, upraviti uivo vzhledem k osnovám uebným
pro mšanské školy díví.

Též bu pimený návrh podán v píin formulá vysvd-
ení pro tyto hospitantky.

editelství a uitelský sbor jmenované školy chlapecké bute
upozornny, že jim tímto pipuštním hospitantek nastává povin-
nost, aby co nejsvdomitji dbaly ustanovení § 74. „Rádu škoi.

a vyu.'' v píin dozoru na školní dítky a aby v tom pípad,
vyskytly-li by se nkteré závady a nepístojnosti, ihned zakro-
ily a v daném pípad uinily pimený návrh, aby zakázáno
bylo dvatm navštvovati jmenované uilišt.

Také okresní školní inspektor jest povinen vnovati té škole
zvláštní pozornost a na ni písn dohlížeti.

O pozorováních pi tomto hospitování dvat uinných bu
poátkem kvtna 1913 pedložena zevrubná zpráva, ve které bua
podán pimený odvodnný návrh, bylo-li by setrvati pi tomto
novém zaízení i od nho upustiti.

Podotýká se, že dvata, která chtjí dosíci povolení k ho-
spitování ve druhé nebo ve tetí tíd dotené školy chlapecké,
mají pedložiti prkaz, že s prospchem vychodila první, pokud
se týe druhou tídu mšanské školy, aneb složila zkoušku z ui-
va té tídy, o niž jde. Chtlo-li by se nkteré dve podrobiti
zkoušce z uiva nkteré tídy na mšanské škole chlapecké, bylo
by si díve k tomu vyžádati svolení zdejšího.

Z výnosu toho vysvítá, že se na Morav povoluje ho-

spitace dvat na mšanských školách chlapeckých v da-

leko vtší a lepší míe nežli na stedních školách. Uplatnno
tu mnoho z toho, co bylo vysloveno v mém referáte na schzi
zastupitelstva naší Zemské Ústední jednoty v únoru 1910

a co vyznívá z resoluce tehdáž schválené.

Z píin pedagogických povoluje se to, o jsme
na konci své resoluce ve píin hospitace žádali: aby ho-
spitující mli všecky povinnosti jako žáci ád-
ní, a aby je škola zamstnávala jako žáky ádné
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— aby poet dtí is hospitantkami byl omezen
(z píin pedagogických i hygienických). Ostatní

ustanovení mají pak velice silný* nábh ke koedukaci a bylo

by si opravdu jen vele páti, aby se „píslušní initelé" od-

hodlali k nákladu, jehož budou vyžadovati nkterá další

opatení: oddlené vyuování tlocviku, povinné vyuování
runím pracem pro hospitantky dosud školou povinn, zie-

jmna však „vhodné návrhy na zmny v uebné
osnov", které by se zením na hospitantky mly býti

provedeny: zredukování hodin v jednotlivých pedmtech
(jako v potech, v mictví a rýsování, v kreslení). Jest z vý-

nosu vidti, ml 0-1 i by se všecko povolené také
uskuteniti, že bylo by „píslušným initelm" uiniti

pedevším opatení, aby sbor uitelský jednoduché
školy chlapecké (ve smyslu dávných oprávnných tužeb

uitelstva) byl pimen rozmnožen. Jen tak bylo

by lze nasbírati veHce cenných zkušeností o mšanských ško-

lách kodukaních ; z pouhých hospitací po zpsobu hospi-

tací stedoškolských by se jich ztžka a neúpln nabývalo.

Otázka kodukace se u zeleného stolu nerozeší.

Moudré jest sice a opatrné tžiti z cizí zkušenosti, ale

poád a ve všem jen ekat, az jak to jinde dopadne
ejhle, rys eské povaTiy, proti níž Komenský již se vyslovil:

„Neíkej žádný: co my tak neobyejnou vc zaíti máme?
Nech zanou Francouzové, Angliane neb Nmci ! Podíváme
se, jak se jim zdaí. Nebume, nebume, prosím, tak leniví,

abychom po jiných tohko vždycky hledli a za jinými z da-

leka se plaziti chtli! Nech nás také nkdy v nem jiní ped
sebou vidí. Ne vždycky vypjujme oí, také nkdy svých,

které nám Bh dal, užívejme !"

Velice dležitým jest ustanovení, že povolení k hospitaci

udluje okresnískolní rada na návrh uitelského sboru,

jenž nejlépe dovede posouditi, do které míry lze místnost

naplniti, a jemuž také s drazem uloženo, aby po neblahých
snad zkušenostech uinil pimený návrh, aby zakázáno bylo
dvatm choditi do dotyných uiliš.

V Dolních Rakousích povolena hospitace bez jakéhokoliv

omezení, tedy úplná kodukace ^ ovšem také jen na zkoušku.

Ponvadž po uritých prohlášeních s rozhodujících míst

lze docíliti povolení hospitace i v Cechách jen tenkráte, vy-
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sloví-Ii se pro ni i c. kr. z e m s k á š ko 1 n í r a d a, proto iním
návrii, aby se IV. sjezd Svazu eských mst v království e-
ském ujal životní této otázky menších mst a jejich okolí

schválením a uplatnním této resoluce

:

„IV. sjezd Svazu eských mst v království eském,
uznávaje velikou cenu modern praktického vzdlání, jehož
poskytují mšanské školy chlapecké i díví, žádá c. k. zem-
skou školní radu pro království eské, aby doporuila c. k.

ministeriu kultu a vyuování povoliti i v království eském
hospitaci dívek na mšanských školách chlapeckých jako
opatení prozatímní za podmínek, stanovených reso-

lucí, schválenou 14. února 1910 na schzi zastupitelstva Zem-
ské Ústední Jednoty uitelstva mšanských škol eských
v království eském (pi obmezeném potu dtí 50 na tídu
a aby z píin pedagogických hospitující mli tytéž povin-

nosti jako žáci ádní a aby je škola mšanská zamstnávala
rovnou mrou jako žáky ádné)."

V debat vyslovuje p. V. Bati k, editel meš. školy

z Bystré, obavu, že pipuštním hospitace mohlo by se za-

raziti zizování mš. škol dívích ; naproti tomu p. ed. Ant.

Kostinec z Plzn jest pesvden, že i dvatm musí
býti pokud možno bez odkladu poskytnuto vzdlání, jež dává
škola mšanská ; není-li možno dosáhnouti toho všude zí-
zením samostatných škol, musi se tak státi alespo cestou

hospitace, v níž vidí zárove i dležitou prpravu pro zizo-

vání mš. škol dívích.

Z tchže dvod vyslovuje se pro pipuštní hospitace

p. Ant. Sládek z Kolína.

Po vysvtlení p. pedsedy PhMag. Boh, Matouška, že

navrženou resoluci má býti vyhovno zejména stedním
vrstvám obanským a obyvatelstvu menších osad, pijata
navržená resoluce s dodatkem p. gymn. editele Frant.

Hansla z Prahy, aby žádáno bylo povolení hospitace dívek

na chlapeckých školách mšanských výslovn pouze jako

opatení prozatímní.*)

n D n

*) Resoluce nahoe otištná byla v tomto smyslu upravena.
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JUDr. FRANT. HORÁK, mag. rada v Praze :

REFORMA ZÁKONODÁRSTVÍ O ŠKOLÁCH
MŠANSKÝCH.*)
(Po stránce správní.)

Rámcový íšský zákon školní z r. 1869 resp. 1883 z-
stavil podrobnou úpravu školství obecného vbec a zvlášt
též vybudování škol mšanských kompetenci zemských sn-m a to zcela pirozen vzhledem k rznosti hospodá-
ských, sociálních a kulturních pomr jedhotlivých souástí
celého státu.

Zákonodárství zemské nevnovalo až dosud otázce škol-

ství mšanského tém žádné zvláštní pozornosti pone-
chávajíc prost analogickou platnost zákonných ustanovení

o školách obecných též pro školy mšanské a proto obrá-

tilo se uitelstvo škol tchto samo a to po marných poku-
sech, podniknutých u zemského snmu, o potebnou a da-

lekosáhlou reformu na íšskou rad.
Svaz nmeckého uitelstva mšanských škol rakouských

žádal v roce 1908 jednotlivá msta o podporu akce své
za pemnu školy mlšanské v nižší školu stední.

V roce 1910 opt ,,Zemská ústední jednota uitel
mšanských škol eských'* požádala msta eská o pod-
poru své petice za podrobnou úpravu školství mšanského
íšským zákonem.

Kdežto nmecké uitelstvo domáhalo se vbec nahra-

zení nižší školy stední zreformovanou školou mšanskou,
chtlo uitelstvo eské docíliti hlavn tchto úprav a zmn
dosavadního stavu:

I. Co db úelu svého má škola mšanská pustiti na
píšt se zetele zvláštní poteby prmyslu a zemdlství

*) Pan referent nemoha pro vážnou chorobu sjezdu se súastniti,

pedložil referát svj písemn ; k referátu pipojena osnova otištná zde
na str. 314 a^ násl. Vysvtlení osnovy pi sjezdu podal korreferení odb.

uitel J. O. erný.

tvrtý sjezd eských mst. 28^



i má poskytovati hlavn vzcélání všeobecné a plniti á-
sten též úkoly nižší školy stední tak, aby absolventi IV.

tídy školy mšanské mohli vstupovati do vyšší školy
stední a aby jim poskytnuty byly všecky výhody absol-
vent stedních škol nižších.

Nelze upíti, že jeví se nejvtší poteba zdokonalení
uebné osnovy škol mšanských, však, jakkoli konstato-
vati možno utšený rozvoj odborného školství prmyslo^
vého, živnostenského i zemdlského, pece jen nelze pu-
stiti se zetele, že zstane vždy valné procento dorostu živ-

nostenského a výrobního, jemuž se odborného vzdlání škol-
ského nedostane.

Za to mohla by asi sotva škola mšanská i po navr-
žené reorganisaci a po svém rozšíení o IV. roníky na-
hraditi nynjší nižší školu stední a to již vzhledem k roz^

dílné vdecké úrovni uitelstva škol obojích tak, že by vskut-

ku nastati mohlo nebezpeí znehodnocení stedoškolského
studia vbec.

Krom toho akcentováním pípravy pro vyšší školu sted-
T\í mohla by snadno utrpti poteba zaokrouhleného vzd-
lání pro obanský život onch žák, jichž všeobecné vzd-
lání koní školou mšanskou.

A tak by se tedy mohlo státi, že by škola mšanská
<losavadní úel svj opustila a na úkol nov vytený by
nestaila.

II. Co do organisace školy mšanské žádalo ui-
telstvo zmnu § 18. íšského zákona školního v tom smy-
slu, aby škola mšanská byla bezvýminen vždy ústa^

vem samostatným, od školy obecné zcela oddleným, a
aby rozšíena byla dle poteby o IV. tídu dle všeobecných
zásad o zizování tíd a poboek.

Nyní, kdy zstaveno jest vydržovatelm, chtjí-li spo-

jiti školu mšanskou se školou obecnou, spojeny jsou

zpravidla školy mšanské správou se školami obecnými
vždy v ústav spolený, nebo obojí školy tyto navštvo-
vány jsou školou povinnou mláideží, obojí mají se navzá-

je(m doplovati, pro obojí stanovena jest pibližn stejná]

uitelská prprava ; dále padá na váhu také úspora ná-
kladu, který práv tam nutným nazvati nelze, kde ne-

bylo dosud shledáno naléhavé poteby jak z dvod pae-

dlagogickýdlí, tak administrativních, aby na p. troj- neb
tytídní škola mšanská mla zvláštního správce.
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III. Dále navržena zákonná povinnost k návštv
šjcoly mšanské pro všecky dítky ve stáí od 11. do 14.

roiku, pokud jsou pro mšanskou školu zpsobilé a ne-

navštvují jinou školu aspo rovnocennou.

Až dosud nebyla zákonem pímo stanovena povinnost

k návštv školy mšanské.
Ministerstvem vydaný ád školní a vyuovací z r. 1905

stanoví sice v § 161., „že školou povinné dítky, jež

bydlí v obvodu školy mšanské a u nichž dány jsou pod-

mínky pro pijetí do školy této, zavázány jsou k návštv
mšanské školy", ale naízení toto má jednak pochybný
zákonný podklad, ježto íšský zákon školní uložil (§ 20.)

rodim pouze povinnost poskytnouti dtem vyuování školy

oblecné, jež také staí k propuštní ze školy, kdežto ,,škola

mšanská má poskytovati vzfdlání vyšší, nežli se posky-

tuje školou obecnou**, jednak pochybná jest po pípad
i proveditelnost téhož min. naízení, v pípadech totiž pí-
lišné vzdálenosti školy mšanské.

Jakkoli páti si jest co možno nejvyššího vzdlání vr-

stev nejširších a umožniti všemu žactvu návštvu školy/

mšanské, pece jen zachovati teba co do ukládání, resp.

í^ozšiování povinnosti školní jisté meze.

Má -li škola mšanská poskytovati vyšší vzdlání nežli

škola obecná a má-li dokonce v nkterých smrech na-

hraditi i nižší školu stední, pak znamenala by povinná'

návštva školy mšanské vlastn povinnost poskytovati d-
tem do jisté míry vyuování stedoškolské.

Taktéž úlevy v návštv školy mají býti na píšt
z mšanských škol výslovn samotným íšským zákonem
vyloueny.

Až dosud zakázány jsou úlevy na mšanských školách

pouze ministerským naízením; ministerstvo zde pes to,

že s jedné strany vyslovilo povinnost k návštv mšan-i
ské školy proto, že prý dle skladby íš. zákona školního jest
škola mšanská vlastn školou obecnou, pece s dlruhé

strany nepipouští na mšanských školách úlev proto, že

zase dle výslovného znní íš. zákona školního škola m-
šanská jest školou ,,v y š š í" nežli škola obecná a tedy

školou obecnou, pro kterou íšský zákon školní výslovn
úlevy pipouští, vlastn není.

Je-li však správno vzhledem k povaze mšanské školy,

aby vylouením úlev zabezpeeno bylo žactvu absolvování
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celé školy mšanské, potom pece jen dovršení 14. roku
stáí ped vychozením celé mšanské školy a spojené s

tím vystoupení ze školy jest takovou pekážkou dosažení

onoho cíle, že ji u chudých vrstev výrobních a dlnických
naprosto zdolati nelze.

IV. Dalekosáhlé zmny navrženy co do zizování
škol mšanských §§ 61., resp. 11. a 19. íš. zák. škol.

a § 5. zem. zákona z r. 1870, nebo penáší se jednak
zákonodárná kompetence po té stránce ze zemských snm
na íšskou radu, jednak na míst aspo jedné mšanské
školy v každém politickém okrese má zízena býti škola

mšanská v každé osad, v jejímž obvodu až do 6 km
vzdálenosti bydlí dle tíletého prmru více než 60 dítek

ve vku od 11. do 14. let; tnaximální poet žák na tídu
snížen s 80 na 50.

Tyto návrhy sledují oividn spíše úel rozmnožení ui-
telstva skol mšanských, než nutnou potebu rozmnožení
mšanských škol vbec.

Tak pímo luxusem bylo by v pomrech našich zizo-
vati tebas jen trojtídní školu mšanskou v obvodu 6 km
pro 60 dítek vbec ve vku od 11 do 14 let, z nichž by
však po odetení dítek, navštvujících školy stední a od-

borné a onch dítek, jež nevychodivše s dobrým prospchem
v as všech pt tíd školy obecné, do mšanské školy

pijaty !b ýti nemohou, zstal jen zlomek tak, že by snadl

ani 15 žák nepipadlo na tídu; krom toho by se ani

u tchto žák pi vzdálenosti až pl druhé hodiny cesty,

zvlášt na venkov, ani na pravidelnou a nerušenou docházku
poítati nemohlo.

Konen centralistická tendence návrh tchto nemohla
by nikterak hovti nejrznjším svérázným potebám jedno-

tlivých zemí v íši a jejího obyvatelstva.

V. Ve píin úpravy požitk uitelstva mšanských
škol navržena zmna § 55. íšského zákona v tom smyslu,

že jedinak opt penáší se zákonodárná kompetence ze

snm na íšskou radu, jednak že mají požitky ty upraveny

býti dle plat X., IX. a VIII. tídy hodnostní úedník
státních.

Dnes vru tžko rozeháti se pro nové zavádní staré

hierarchie hodnostních tíd státních úedník i tam, kde

jí posud nebylo, spíše záhodno pracovati ku zjednodušení
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platových organisací služebních na zásadách modernjších

;

pro nás je státní systém hodnostních tíd tím mén sym-
patickým, ježto zavání píliš centralismem, který bez o-

Wledu na nejrznjší místní pomry drahotní, sociální i kul-

turní zavádí stejné platy do celé íše.

Snahy uitelstva po zlepšení hmotných jeho pomr
jsou zcela pochopitelný, ale nepochopitelná z eského sta-

noviska jest cesta k tomu volená, ježto jak kompetentn,
tak i formou vzbuzuje zdání, jakoby pipravovati mla pdu
pro postátnní uitelstva škol mšanských a škol tchto
vbec.

VI. Konen navržena zmna co do hrazení nákladu
na školy mšanské odhtím kompetence zemským sn-
mm a penesením nákladu se zem na stát.

Až dosud nese dle zemských zákon náklad vcný na

školy mšanské školní obec, ásten okres, náklad osobní

pak okres a zem (nehled k dobrovolným pídavkm obec-

ním, jimiž pesunuje se na obec také náklad osobní) ; na

píšt má stanoveno býti íšským zákonem, že veškerý ná-

klad na vydržování mšanských škol hraditi se má zemím
z prostedk státních.

Tomu odpovídati se zdá také další návrh, aby zatímní

i definitivní obsazování míst uitelských piknuto bylo zem-
ské školní rad, která by vázána byla pouze ternem c. k.

okresních školních rad.

Tím penáší se jednak optn píslušná zákonodárná
kompetence ze zemských snm na íšskou radu, jednak

ruší se veškerá dosavadní obsazovací práva místních škol-

ních rad i práva praesentaní vbec jak okresních školních

rad, tak i samotných zastupitelstev mstských a konen
ruší se také dosavadní práva okresní školní rady pi ob-j

sazová ní zatímním.

Ježto pak nahrazovati se má ze státních prostedk;
dle slovního znní pouze náklad zemím, tedy musily by
obce i okresy pes znané omezení resp. i zrušení db-

savadního vlivu svého nésti dosavadní, ovšem zvýšený ná-

klad i na dále.

V této vci ekl už své slovo II. sjezd eských mst
IV Praze, který vyslovil se co nejrozhodnji proti dalšímu,

s e s i 1 o v á n í dosavadního až pespílišného vlivu státního

na školství obecné a mšanské, jaké m'o by zajisté v zá-
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pti penesení nákladu na školství to, by i jen ástené,
na stát.

Naopak sjezd žádal drazn zautonomisování i znárod-

nní téhož školství v souhlase se sjezdem slovanského ui-
telstva v Praze, jakož i za pozemštní veškerého škol-

ského nákladu a vindikoval k tomu cíli od státu samostatné
zemské bern.

Tžkým híchem na hospodáství zemském nazváno bylo

penesení školských náklad na stát, nebo pak by z berní

království eského hrazeny byly školské poteby nejen v

eském království, ale v celé íši s vtšinou zemí pasiv-

ních tak, že by naše zem hubený státní píspvek zapla-

titi musila prve státu v míe aspo dvojnásobné.
Bohužel pes to domáhají se zemské výbory eský i mo-

ravský v^e své bezradnosti státních píspvk na školství

národní, ženouc tak vodu na mlýn centralistickým snahám
Nmc, jimž ovšem autonomie k srdci nepirostla, jak svdí
o tom jejich návrhy na postátnní národního školství vbec.

Tak zvaná sanace zemských financí touto cestou by
se asi ješt mén zdaila nežli sanace podobná roku 18731,

kdy k vli úlev financím zemským pevalen byl vcnýi
náklad školský na obce ; jako dsledek této nedostatené
sanace prvé objevila se nyní tím naléhavji poteba sa-

nace Jiové.

Ale sanace z roku 1873, a po stránce veejnohospo-
dáské jdouc v decentralisaci píliš daleko byla zavržitelna,

pece aspo po stránce politické byla neškodná; za to

nyní navržená sanace druhá pomocí státních píspvk na
školství jest jak hospodásky, tak i kulturn a politicky]

pro jiás nepijatelná.

Není pochyby, že postrádajíc optn jedin zdravého

základu, totiž rozmnožení pružných berní zemských, vyvo-
lala by co nejdíve potebu sanace tetí, i jest otázka na

koho potom obrátí se zemské výbory.

Stejn rozhodn odmítnouti nutno také neomluvitelné

pokusy o další omezování již dnes tak nedstojn okle-

štné kompetence zákonodárství zemského i jednotlivých

svazk autonomních, jaké navrženo zejména penesením tak-

ka veškeré zákonodárné kompetence co do školství mšan-
ského Jtia íšskou radu a centrální úady.

I ta úprava disciplinárního ádu mla býti snmu od-

ata a pikázána Vídenskému parlamentu.
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Navrhovatelé odvodnili návrhy své ohledem na zem
Alpské a vbec mén kulturní a hospodásky slabší zem
Rakouské, ale nelze pece žádati slušn na eském krá-

lovství, aby páchalo na sob takka politickou, hospodáskou
i kulturní sebevraždu k vli problematickému prospchu
ne tak školy jako uitelstva a k vli domnlému povznesení

cizojazyných zemí Rakouských na škodu obyvatelstva Slo-

vanského, 'k emuž by jist dle Rakouských pomr vedly

postátovací choutky, bohužel také u nás propagované.

Tmito návrhy ,,Zemské ústední jednoty uitel m-
šanských škol eských" zabývala se školská sekce Svazu
eiských mst ve schzi své dne 2. ervna 1910 za úasti

zástupc Jednoty a sdílejíc všeobecné pesvdení o na-

léhavé nutnosti pronikavé reformy školství mšanského
uznala jednomysln, že jest už nejvyšší as, aby zemský snm
probuzen byl konen z dbsavadní své nevšímavosti k otázce

této a aby žádoucí reorganisací škol mšanských splnil

svou povinnost ke kulturním potebám obyvatelstva a od-

vrátil zárove zraky uitelstva od Vídn, vzhledem však

ku centralistickému rázu pedložených návrh na úkor zemí-

ské autonomie neuznala návrhy iy za zpsobilé k dal-

šímu jednání a doporuila, aby vypracovány byly návúíý,

nové, ijež by pln hovly nejen skutené poteb, ale také

stanovisku eskému.
Pod dojmem výsledku jednání tohoto vrátila se „Zem-

ská ústední jednotia uitel mšanských škol eských"
k pvodním svým návrhm na organisaci škol mšanských
zákonem zemským a vyhovujíc intencím školské sek-

ce rozeslala pípisem ze dne 15. bezna 1911 . 262 le-

nm školské sekce návrh svj zemského zákona, tuším z

roku 1905, žádajíc, aby tento návrh vzat byl za podklad
dalšího jednání v sekci.

Návrh tento je zcela zpsobilý, aby tvoil základ pro

další jednání ve školské sekci, i jest možno, aby na jeho

podklad Svaz eských mst zaujal stanovisko v otázcq

relorganisace školství mšanského vzhledem k významu,
jaký má táž pro samosprávu mst a vbec pro celkový zá-

jejm národní.

Osnova zákona Zemskou ústední jednotou uitel nyní

lenm sekce pedložená liší se podstatn od návrh poda-

ných íšské rad tak, že hlavní námitky, zejména se sta-

noviska autonomistického a státoprávního proti návrhm
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tmto inné, celkem odpadají ; úpravy uitelských plat se

osnova ta netýká.

Hlavní zásady pedložené osnovy jsou tyto

:

I. Úel školy mšanské (§ 1.) vyten jest sice stejným
2rpsobem jako v onch návrzích pro íšskou radu, avšak
pomíjí se zetel ku školám stedním a pro absolventy IV.

tídy školy mšanské nevindikují se již práva absolvent
nižších škol stedních.

Vzhledem k tomu, že dle § 5. má uebná osnova dbáti

,,také zvláštních místních okolností pírodních, spoleen-
ských, hospodáských, výrobních a kulturních", není vy-i

tený úel školy mšanské v nijakém rozporu s íšským'
zákonem školním, vzhledem k tomu pak, že speciální škol-

ství odborné v poslední dob znan pokroilo, není zapo-

tebí prmyslnické a rolnické poteby zvlášt zdrazovati.
Z tchto dvod nelze proti navrženému úelu školy

mšanské po stránce kulturních a praktických poteb oby-
vatelstva initi námitek.

II. Také osnovou navržená organisace školy m-
šanské shoduje se v podstat s návrhem, podaným íšské
rad, pouze ,,tvrté tídy'' zamnny za ,,uebné kursy*'.

Jak již pi projednání návrhu pro íšskou radu vylo-

ženo, nebylo by bezvýminené osamotnní škol mšan-'
ských vždy a za každých okolností po stránce administra-

tivní tak dalece odvodnno, aby prospch jeho byl vždy
v pímém pomru k nákladu

;
proto záhodno stanoviti osa-

motnní škol mšanských pouze pravidlem, pipouštjícím
dle danjch pomr výjimky a zachovati vydržovatelm ško-

ly ve smru tom aspo omezené právo disposiní tak, ^
by t|mto ve shod s íšským zákonem školním i na dále

bylo zstaveno, chtj í-li školu mšanskou spojiti pod jednu

spolenou správu se školou obecnou, avšak jen potud, pokud
škola mšanská není na p. aspo ptitídhí.

III. Návrh na uzákonní povinné návštvy školy m-
šanské shoduje se rovnž asi s návrhy pedloženými v

íšské rad a možno také zde poukázati k tomu, co o

téže vci bylo již povdno.
Dlužno opakovati, že navržená všeobecná povinnost k ná-

vštv školy mšanské neodpovídala by jednak zásadám'

íšského zákona školského, ukládajícího rodim povinnost

poskytnouti dtem pouze vyuování obyejné školy obecné
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na rozdíl od „vyšší'' školy mšanské, jednak nemla by
vždy žádoucího výsledku, naopak ochromovala by mšan-
sikou školu samotnu potud, pokud by na vzdálenost 6 km
nebylo možno docíliti pravidelné školní docházky, zejména,

na venkov a za nepíznivé pohody, i mnila by se táž

namnoze v bím, které by obyvatelstvo po vylouení úlev

i tam, kde mohly by tyto býti odvodnny, velmi tžce
neslo a to zajisté nikoli v zájmu školského vzdlání vbec.

Stailo by pro povznesení školství mšanského, kdyby
zjednány byly základy pro úelné jeho rozmnožení, však

povinnost k návštv školy mšanské byla by stanovena jen

zpravidla pro dítky z uritého bližšího obvodu, jež k ná-

vštv školy té nabyly zpsobilosti, a to jen potud, pokud
by zvláštními pomry nebylo sproštní jich od návštvy
školy mšanské odvodnno.

Jakkoli totiž je záhodno, aby dítky, vychodivši pátý
roník školy obecné, zvlášt tam, kde škola obecná není

organisována na plných osm roník, postoupily do školy

mšanské, pece s druhé strany nelze podceovati zaokrou-

hlené vzdlání ze školy obecné, zejména pro dítky, jež ne-

vychodily by celou školu mšanskou, obyvatelstvu pak nelze

v mezích íšského zákona školního mšanskou školou vt-
ších bemen ukládati, nežli jaká vyplývají z povinností k ná-

vštv školy obecné, na p. odntím možností úlev a j.

Vylouení úlev z návštvy škol mšanských jest pak za-

jisté již dle povahy škol tchto zcela odvodnno.

IV. Pro zizování škol mšanských navrhují se opt
asi tytéž zásady jako v návrhu pro radu íšskou, až na to,

že pro zízení školy mšanské navrhuje se tíletý prmr
80 dítek ve vku od 11 do 14 let na míst prmru 60.

Základní vada návrhu tkví v tom, že poítá se vbec
s dtmi' ve stáí od 11 do 14 let a to hned pro ti postupné

tídy najednou aniž by bylo zjištno, kolik z dítek tch
do té které tídy mohlo by vstoupiti, ba dokonce kolik z nich

vbec pro školu mšanskou je zpsobilých a kolik jich

tam vskutku vstoupí; má tedy škola mšanská budována
býti na základech zcela nejistých, nebo ani nucenou návšt-
vou školy té nelze dostatený poet žactva pro celou školu

mšanskou dle daného prmru pedem zajistiti, ježto znaný
poet dítek, zvlášt lna venkov, nenabývá v as dostatené
zpsobilosti, aby mohl školu mšanskou vbec navštvo-
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váti, tím mén pak absolvovati celou školu tuto, ást jich

pak odchází na školy odborné a stední.

Nelze tudíž pro zizování škol mšanských použíti me-
thody pi zizování škol obecných obvyklé, ježto návštva
školy obecné jest všeobecná a každá jednoíídka, dvoutídka
atd. zahrnuje v sob vždy celou školu obecnou, kdežto každá
tída školy mšanské obsahuje vždy jen jednu tídu po-

stupnou, jsouc tak vždy jenom ástí organického celku.

Bezpený základ pro zízení školy mšanské mohla by
skytati msta a v-tší osady jakožto stediska s obvody až

do vzdálenosti 4 km, v nichž bydlí dle tíletého prmru
aspo 40 dítek ve vku od 11 do 12 let, které pro první tídu
školy mšanské jsou zpsobilé, a to bez ohledu na to, zdaž

vskutku do školy mšanské vstoupí, ili nic; dítky tyto

byly by pak povinny navštvovati školu mšanskou až do
dokonaného 14. roku stáí, pokud ovšem nenastala by zá-

konem pípustná výjimka.

Tímto zpsobem byl by sice zjištn poet žactva pro

prvou tídu, ale bylo by možno souditi pravdpodobn též

na dostatený poet žactva pro tídy osfcatní.

Žactvo mimo tento obvod bydlící mlo by nárok na

pijetí do školy mšanské, která jest mu v témž okrese nej-

bližší, do jiné školy však jen výminen, a mlo by se pale

také s ním aspo pi zizování poboek poítati.

V. Návrh, aby vcný i osobní náklad pevzal školní

okres. resp. zemé, dlužno v zájmu stejnomrného rozvržení

nákladu na veškeré obyvatelstvo i lepšího zabezpeení roz-

rOje sKoistvi méštanskélio jen vítati a odpovídá návrh tento

zcela také resoluci školské sekce 11. sjezdu eských mst ve

píin relormy hospodáství školního vbec.
Ve skutenosti by ovšem za platnosti ostatních všeobec-

ných ustanovení zákonných o hrazení školských náklad
postihl náklad ten vlastn zemi, ježto lOprocentní okresní

pirážka školní již dnes jest pekroena, avšak to by odpo-
vídalo jen odvodnným snahám po úplném pozemštní ve-

.škerého školství národního.

Pro pípad pijetí tchto pozmnných zásad ad I. až V.

bylo by pak nutno upraviti dsledn dle nich stylisaci pedlo-
žené osnovy zem. zákona.

Pi té píležitosti však bylo by na ase reklamovati již

jednou pro vydržovatele škol oprávnný vliv ve školské
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správ, zejména co do zizování a vydržování škol, od
c. k. dozorích úad školních, v nichž práv vydržovatelé

škol mají zastoupení zcela nedostatené.
Zvlášt zemský výbor jako representant zem, která jest

ve skutenosti vlastním vydržovatelem národního školství,

zaujímá ve školské správ postavení naprosto nedstojné,

nebo zastoupení jeho v c. k. zemské školní rad je takka
bezvýznamné a jinak nemá týž krom opatování školských

náklad, a nucených nebo dobrovolných, ve správ školské

žádné ingerence.

Navržené osnov zemš"kého zákona lze vytknouti, že

vydržovatelé škol zcela ignoruje a všecka práva vindikuje

pro c. k. okresní a c. k. zemskou školní radu, zvlášt pak

pro ministra kultu a vyuování.
Vbec pak zbytené i nevhodné jest asté odkazování

na ministra, zvlášt tam, kde dle platných ustanovení spe-

ciálních i dle všeobecných zásad o moci výkonné a nej-

vyšším ízení veškerého školství je kompetence jeho samo-
zejmá.

Co do stylisace jednotlivých ástí a paragraf navrhuji

pedevším rozlenní osnovy na 6 ástí, totiž rozdlení ásti

první ve dv, dále strunjší a více zásadové znní jedno-

tlivých ustanovení s patiným ohledem na exekutivu a ko-

nen píslušné zmny takto

:

í. ást. O úelu a organisaci škol mšanských.

Ku stylisaci §§ 1., 2. a 3. nemám ze svého stanoviska

eho podotknouti a mohla by tato zstati nezmnna.
Poslední odstavec § 4. navrhuji upraviti takto: „Vyuo-

vání nepovinným pedmtm povoluje zemský výbor v do-

hod se zemskou školní radou, je-li prokázáno...'."

Vyuování totiž nepovinným pedmtm závislým býti

mže v prvé ad od ochoty a uznání vydržovatelé škol,

jemuž nelze žádný nepovinný náklad vnucovati, a potom
teprve od jeho úelnosti. Ustanovení § 5. možno podržeti.

V § 6. zbyteným jest odstavec 3., jehož ustanovení

o uebných osnovách jest dle íšského zákona školního samo-
zejmým a možno je vypustiti, nebo není teba íšský cen-

•tralismus po té stránce ješt zemským zákonem utvrzovati.

Odstavec 4. upraven bu takto: „Uebnou osnovu, zpra-

covanou ve zmínné porad, schvaluje zemská školní rada
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po dohod se zemským výborem. Dokud se tak nestane,

budiž vyuováno . . .

."

Znní § 7.: „Mšanské školy jsou zpravidla ústavy sa-

mostatnými, od škol obecných také správou oddlenými.
Vydržovatelm školy zstaveno jest pouze v jednotlivých

pípadech spojiti školu mšanskou pod spolenou správu

se školou obecnou, když mšanská škola neítá s pobo-
kami celkem více než tyi tídy.

Není dovoleno spojovati spolenou správou dv školy

mšanské."

II. ást. O zizování škol mšanských.

Oprava § 8. : „Veejná škola mšanská zízena budiž

v každém mst a vtší osad, v jichž obvodu až do vzdá-

lenosti 4 km dle tíletého prmru bydlí aspo 40 dítek

téže národnosti ve veku od 11 do 12 let, které pro mšanskou
školu nabyly zpsobilosti.

O zizování škol mšanských peovati sluší z úední
povinnosti."

Se zásadou § 9., aby totiž zrušení nepotebné školy m-
šanské závislým bylo od libovle ministrovy, nelze po na-

bytých zkušenostech a vbec z autonomistického stanoviska

souhlasiti.

Navrhuji toto znní § 9. : ,,Veejná škola mšanská,
která ve všech svých tídách neítá dle ptiletého prmru
úhrnem ani 40 žák, budiž po pání zemského výboru zru-

šena."

Ustanovení §§ 10. a 11. možno slouiti v jeden § 10.

takto: ,,Poet žactva v jedné tíd školy mšanské nemá
pevyšovati zpravidla íslo 50. Bylo-H do nkteré tídy pi-
jato více než 50 dítek, má zpravidla pi téže tíd zízena
býti zatímní poboka. Pestoupí-li poet dítek ve tíd kme-
nové i její poboce íslo 50, zíditi jest pi téže tíd zpra-

vidla zatímní poboku druhou a takovýmto postupem zi-
zovati jest i poboky další.

Zizování zatímních poboek díti se mže jedin po
slyšení vydržovatel školy a pokud nepekroí poet dítek

ve tíd íslo 60, jedin za jich souhlasu."

Kategorické ustanovení dle osnovy se zde nedoporuuje,
ježto žactvo v jednotlivých tídách školy mšanské do-

vršujíc 14. rok stáí vystupuje ze školy asto bhem škol-
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ního roku, i bylo by zbytené k vli nkolika takovým'

dtem poboku zizovati ; ostatn jest ada ješt jiných okol-

ností, které pi zizování poboek teba uvážiti.

Kompetenci ku zizování a zavírání poboek nelze okresní

školní rad na újmu práv vydržovatel školy piznati.

Ustanovení §§ 12. a 13. osnovy možno opt shrnouti

v jeden § 11. takto: „Trvá-li zatímní poboka pi mšanské
škole nepetržit po ti školní léta, budiž pemnna v po-

boku definitivní.

Není-li v kmenové tíd a její pobokách po ti léta

za sebou ani po 30 žácích, butež po pání zemského vý-

boru definitivní poboky zrušeny."

Na míst § 14, osnovy nastoupil by pak § 12. v této

úprav: „Trvají-li pi vtšin tíd mšanské školy defini-

tivní poboky po pt let, má škola taková zpravidla rozd-
lena býti ve dv školy samostatné.

Rozdlení toto státi se mže jedin za souhlasu vydržo-

vatele školy, když poet poboek nepevyšuje poet kme-
nových tíd."

S rozdlováním škol mšanských není totiž radno se

ukvapovati, naopak sluší uvážiti místní pomry.
Následující § 13. (dle osnovy § 15.) navrhuji v tomto

znní: ,,Budovy pro školy mšanské, jež vyhovovati mají

požadavkm školního zdravotnictví, mají opateny býti krom
nutného potu ueben také potebnými místnostmi vedlej-

šími s píslušným zaízením, zejména i editelnou, sborov-

nou, kreslírnou, tlocvinou, kabinety na uebné pomcky,
knihovnou, pracovnou pro runí práce, školní zahradou, rej-

dištm, po pípad zkušebním polem."

Zde sluší poítati více na prostedky a ochotu vydržo-

vatel školy, nežli na poruníkování se strany dozorích
úad školních.

Další ti §§ 16., 17. a 18:. osnovy navrliuji slouiti

v paragraf jeden, poadím § 14. a upraviti takto:

,,Každá škola mšanská opatena budiž vhodnými ueb-
nými pomckami, dále knihovnou žákovskou jakožto po-

mckou pi výchov a ub žactva a dle poteby též pí-
runí knihovnou uitelskou, obsahující zejména uebnice, spisy

methodické, listy a sborníky paedagogické, po pípad od-

borné spisy vdecké.

301



Výši jednotlivých dotací stanoví zásadn zemský výbor
po slyšení zemské školní rady."

Stanoviti výši dotací zákonem samotným se nedoporu-
uje vzhledem ku zmnám cen jednotlivých pedmt, m-
nící se jich poteb atd., a sluší také zde respektovati pro-

stedky i blahovli vydržovatel ve shod s dozorími úady.

Následující § 15. (§ 19. osnovy) možno zachovati beze

zmny.

III. ást. O žactvu a dochá2ce do škol mšanských.

Celou tuto ást navrhuji upraviti takto

:

§ 16. (§ 26. osnovy). „Mšanská škola pipojuje se

k pátému roníku školy obecné a proto pijímají se do I.

tídy školy této dítky, jež prokáží, že s prospchem prošly

pátý roník veejné školy obecné, nebo že nabyly jinak

vzdlání rovnocenného."

§ 17. {§§ 21., 22. a 23. osnovy). „Dítky, které splnily

podmínky pijetí do školy mšanské, povinny jsou zpravidla

až do dokonaného trnáctého roku stáí školu mšanskou
navštvovati, pokud bydlejí v obvodu školy mšanské až

do vzdálenosti 4 km a pokud nemají zákonných nárok na
osvobození od návštvy této.

Dítky pro mšanskou školu zpsobilé a mimo obvod
4 km od školy mšanské bydlící mají nárok na pijetí do
té školy mšanské ve svém školním okrese, která jest by-
dUšti jejich nejblíže.

Odepení pijetí do školy mšanské dítek pro školu

tu zpsobilých neb odkázání dítek takových ze školy m-
šanské na školu obecnou státi se mže jen v odvodnných
pípadech výminených."

§ 18. (§§ 24. a 27. osnovy). „Dítky k návštv mšanské
školy povinné budou povinnosti této, krom pípad osvo-
bození od školní docházky vbec, také tehdy na as nebo
trvale sproštny, pokud choditi budou do školy odborné,

která vyuování škol mšanských nahrazuje; dále mohou
sproštny býti povinnosti k návštv školy mšanské dítky,

jichž rodinné, majetkové neb jiné pomry byly by dosta-

teným dvodem pro poskytnutí úlevy v docházce školní na
školách obecných.
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Jinak není dovoleno poskytovati úlev v návštv škol

mšanských, nebo zavádti na školách tch vyuování polo-

<ienní/'

§ 19. (§ 28. osnovy). „Školní rok na školách mšan-
ských trvá 10 msíc. Dobu hlavních prázdnin a dny fe-

riální bhem školního roku ustanovuje zemská školní rada

se zetelem na pání vydržovatel škol."

IV. ást. O uitelstvu škol mšanských.

Vzhledem k tomu, že uebné osnovy škol mšanských
a tím i poet týdenních hodin vyuovacích se mní, nelze

poet odborných uitel pro jednotlivou školu zákonem pevn
stanoviti, ježto by po pípad nedostávalo se hodin, aby

jimi uitelstvo pimen mohlo býti podleno. Tak na p.
za platnosti nynjších vyuovacích plán pipadlo by dle

navržené osnovy zákona na jednoho odborného uitele pr-
mrn asi 18 povinných hodin vyuovacích týdn pedpo-
kládaje, že pro tytídní školu navrhuje se pt uitel dle

dodatených vysvtlení a nikoli dokonce šest dle slovného

znní osnovy atd.

Spíše záhodno zstaviti vydržovatelm školy, aby i)0

té stránce ve shod s dozorími úady a v mezích íšského

zákona školního opatily vyuování na školách mšanských
zpíisobem nejúelnjším.

Ježto pak poet uitelstva nelze pro mšanskou školu

takovým zpsobem uriti, aby pi plné vyuovací povin-

nosti jednothvc nezstalo vždy nkolik hodin volných, bylo

by správno také pro uritý poet takovýchto pespo'etných
hodin tebas i na rzných školách dle poteby zvláštního

uitele ustanoviti.

Za to stanoviti teba zákonem pro uitelstvo škol m-
šanských míru vyuovacích povinností.

Otázka definitivy uitelské náleží do zákona o právních

svazcích uitelstva.

Navrhuji tudíž následující úpravu dalších paragraf:

§ 20. (29. osnovy). „Sbor uitelský školy mšanské tvoí
její editel, uitelé odborní, uitel náboženství, dále dle po-

teby uitelé výpomocní a uitelé pedmt nepovinných, na

dívích školách pak krom toho též uitelky ženských ru-
ních prací."
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§ 21. (34., 35. a 37. osnovy). „Jak definitivní, tak za-

tímní ustanovení editele neb odborných uitel na škole

mšanské podmínno jest prkazem o uitelské zpsobi-
losti pro školy mšanské, nabyté po zvláštní zkoušce.

Pro místa editelská je zapotebí krom toho zpravidla

ješt také pedchozí aspo šestileté odborné psobnosti ui-
telské na škole mšanské.

Uitelm pedmt nepovinných vykázati se jest spe-

ciální zkouškou z píslušného pedmtu pro školy mšanské
nebo zpsobilostí pro jiné školy téže nebo vyšší kategorie."

§ 22. (35. osnovy). ,",Uitelé se zkouškou dosplosti neb
uitelské zpsobilosti pro školy obecné, vyuovati mohou na
školách mšanských jen pechodn a výpomocn, je-H pro-

kázáno, že na ten as naprosto nelze opatiti vyuování uitel-

stvem ádn kvalifikovaným."

§ 23. (38. osnovy). „Odbor uitelské zpsobilosti pro

jednotlivá místa uitelská stanoven bu vždy pi zizování
míst tchto. Pi tom dbáti jest, aby všem povinným ped-
mtm vyuovalo pokud možno uitelstvo pro dotyné ped-
mty ádn kvalifikované. Pro místa editelská neteba odbor
urovati."

§ 24. (39. osnovy). Pro školy mšanské zabezpeen bud
v každém pípad výbr uitelstva a nesmí pi dosazováiv

editel neb uitelstva na mšanské školy díví vyluováno
býti uitelstvo mužské."

§ 25. (41. osnovy). „Míra vyuovací povinnosti uitelstva

škol mšanských ídí se dle poteby. Musí-li však uitel pe-
vzíti na škole, na níž jest ustanoven, více než 22 hodin po-

vinného vyuování týdn, editel pak více než 12 hodin,

náleží mu za tyto pespoetné hodiny vyuovací zvláštní

odmna."

§ 26. (40. osnovy). „Uitelstvo škol mšanských zavá-

záno jest v mezích své vyuovací povinnosti uiti beze zvláštní

odmny na sv škole také tm pedmtm povinným, pro nž
nemá formální zpsobilosti odborné, pokud je toho nutn
teba."

§ 27. (42. osnovy). ,,Nepovinným pedmtm uebným
vyuovati mže editel neb odborný uitel jen tehdy, má-li

k tomu náležitou zpsobilost. Jinak mají vyuovati ped-
mtm nepovinným zvlášt k tomu ustanovení uitelé vedlejší.
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Za vyuování pedmtm nepovinným, pro nž potebí
jest zvláštní kvalifikace, náleží uitelm zvláštní odmna."

§ 28. (44. osnovy). „Odborný uitel školy mšanské
nemže býti nucen, aby vyuoval týdn více než 28 hodin,

poítaje v to hodiny jeho ádné, hodiny pespoetné a ho-

diny pedmt nepovinných. U editel iní tato nejvyšší

výmra 18 hodin týdn."

§ 29. (43. osnovy). „Vyuuje-li uitel mšanské školy

pechodn za jiného uitele téže školy, neb vyuuje-li na jiné

škole mšanské téhož místa, náleží mu odmna po 2 K za

každou hodinu, poet 20 povinných hodin vyuovacích týdn
pevyšující.

Uiteli obecné školy, jemuž sveno zastupování uitele

na škole mšanské, náleží odmna, má-li zpsobilost pro

školy mšanské, msíních 50 K, má-li zpsobilost jen pro

školy obecné, odmna msíních 40 K, a má-li pouze vy-

svdení dosplosti, odmna 30 K msín.
Vydržovatelm školy zstaveno jest ustanoviti pro pes-

poetné hodiny na školách mšanských, je-li hodin tchto

na jedné neb více školách úhrnem aspo 18, v dohod s úady
dozorími zatímního uitele školy mšanské se všemi po-

vinnostmi i právv uitel škol tchto."

K dalším §§ 30., 31. a 32. (45., 46. a 47.) stran okresní

a zemské konference uitelské nemám eho podotknouti

;

v § 32. ovšem bylo by pak nutno citovati §§ 30. a 31.

V. ást* O uebných kursech pi školách mšanských.

§ 33. (48. osnovy) podržeti dle osnovy, v § 34. (49.

osnovy), pak vypustiti v posledním odstavci slova: „dívích

lyceí a jiných druh".
Ježto zizování institucí pro mládež povinnosti školní

již odrostlou nelze vydržovatelm škol zemskou školní ra-

dou prost diktovati a ježto z téhož dvodu také otázka

definitivy institucí takových mže ešena býti pouze ve shod
s vydržovately, navrhuji úpravu dalších §§ takto:

§ 35. (50., 52. a 53. osnovy). „Zizování kurs pi ško-

lách mšanských zstaveno jest vydržovatelm škol za še-

tení všeobecných ustanovení zákonných.

Kursy tyto zizují se zpravidla na dobu poteby, mohou
však za souhlasu vydržovatel pemnny býti v definitivní,,

ukázala-li se trvalá jich poteba.
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Kurs definitivní bude zruš m po pání zemského výboru,
nepihlásí-li se do nho po ti za sebou následující školní

léta ani po 10 žácích."

§ 36. (51. a 56. osnovy). „Každý kurs uebny zaíditi

jest jako organickou ást školy mšanské a platí pak o nm
všecka ustanovení tohoto zákona, zejména co do doby vy-

uovací, zizování poboek, zpsobilosti, práv i povinností

uitelstva, jakož i co do vydržování škol mšanských."

§ 37. (57. osnovy). Zemská školní rada pihlížejíc k do-

brému zdání zemské konference uitelstva škol mšanských,
vydá za souhlasu zemského výboru podrobné pedpisy . .

."

VI. ást: O nákladu na školy mšanské.

§ 38. (58. osnovy) podržeti dle osnovy; v § 39. (5Q.

osnovy) pak teba vypustiti poslední odstavec, ježto okresní

školní rada nedisponuje žádným úedním personálem a pí-
slušné práce úední obstarávají dle všeobecných pedpis
politické úady státní, resp. komunální; § 40. (60. osnovy)

podržeti dle osnovy, § 61. osnovy teba vypustiti, ježto

školné upraveno jest zákonem zvláštním pro národní školy

vbec, a konen §§ 41. a 42. (62. a 63. osnovy) možno
podržeti dle osnovy.
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JOS. OT. ERNÝ, ODBORNÝ UITEL V PRAZE.

REFORMA ZÁKONODÁRSTVÍ ZEMSKÉHO O ŠKOLÁCH
MŠANSKÝCH.

(Po stránce pedagogické.)

Budiž mi pedevším dovoleno vysloviti jménem uitelstva

mšanských škol slavnému „Svazu eských mst" velé díky,

že dal ná poad IV. sjezdu rokování o žádoucích zmnách
v organisaci mšan, škol. Naše Zemi. "Dst. Jednota uitel-

stva mš. škol po léta marn^ se 'domáhala na zem. sriemu,

aby ve smyslu ustanovení íš. zákona z r. 1869 a 1883 vydán

byl zvláštní zákon o školách mšanských.

Hlasu našeho po léta nebylo dbáno povolanými sbory

zákonodárnými, a jim vyhrazeno bylo další vybudování

škol mšanských. 1 doufáme, co nepodailo se nám, že

zdaí se slavnému „Svazu es. mst" ; oekáváme, že za jeho

úinné podpory dostane se nám konen zvláštního zákona

o školách mšanských, jehož je svrchovan potebí.

Tém tvrtstoletá práce Z. D.- J. nevyburcovala zem-

ských poslanc z jejich netenosti ke školám mšanským

;

kéž slavný „Svaz eských mst" jest šastnjší a úinná
pomoc jeho nech pispje k tomu, aby i škola mšanská,
dležitý to initel pro vyšší vzdlání nejširších vrstev lido-

vých, byla postavena na pevnou basis, aby ješt intensiv-

nji mohla pracovati ku povznesení úrovn vzdlanosti ná-

rodní. —
Zemské zákony toliko na dvou místech jednají o školách

mšanských: „V obvod každého polit, obvodu správního

budiž zízena aspo jedna škola mšanská" a „Školní obcí

mšanské školy jest obec, v jejímž školním obvodu se

mšan, škola nalézá".
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Krom tchto dvou povšechných lánk, na snmu na-

šeho staroslavného království nebylo jednáno o dalším vy-

budování a lepší úprav škol mšanských.
Vtšinu požadavkv uitelstva mšan, škol pijal za

své a odvodnil s uznáníhodnou benevolencí a odbornou zna-

lostí p. mag. rada dr. Horák. V podstat souhlas ímí s jeho

návrhy a omezím se tudíž na vci, kde jsem nucen trvati

na stanovisku, jež zaujímá uitelstvo, sdružené v Zem. Ost.
Jednot uitelstva mšan, škol, jejíž stanovisko zde obhajuji.

Nesporným zstává, že jest potebí pro mšanské školy

zvláštního zákona. Školy v uplynulém tyicetiletí dobe se

osvdily a platn pisply za nejnepíznivjších podmínek
ku zvýšení úrovn nejširších vrstev národa, které nemohou
navštvovati školy stední nebo odborné. Škol mšanských
jest v Cechách nyní 608 (374 es. a 234 nm.) a psobí na

nich pes 2900 odborných uitel a uitelek, což nejlépe

svdí o tom, že zdárn plní své poslání.

Pes to vše zákonodárství zemské nevnovalo školám'

tm tém ádné pée. Na mšanské školy aplikují se stále

jen zákony, platné pro školy obecné a pece jsou na mšan,
školách pomry znan odchylné, zpsobené dosplejším ma-
teriálem žákovským a vyššími požadavky, jež jsou na školy

ty kladeny. Školy mšanské jsou schopny jako zdravý orga-

nismus dalšího rozvoje a dožadují se pomoci slavného ,,Svazu

eských ms*, aby vydatnji mohly plniti své poslání, l^íš-

ským zákonem z r. 1883 umožnno jest, aby osnovy škol

mšanských pizpsobily se potebám svého okolí, že mohou
míti ráz více rolnický nebo prmyslový nebo živnostenský;

v tom spoívá nejvtší praktický význam škol mšanských,
že každá má svou vlastní osnovu, zpracovanou za souin-
nosti píslušných interessent, hledící k potebám svého okolí.

Mšanské školy eské trpí hlavn tverým zlem: a) pí-
Ušným potem žactva ve tíd, b) petížením uitelstva na

chlapeckých školách, c) spojováním mnohatídních škol m-
šanských se školami obecnými aneb spojováním chlapeckých

škol se školami dívími pod jednu správu a d) nedostatkem
zákonitých ustanovení, která by rozvoj mšanských škol

podporovala.
Stále pokulháváme za svými sousedy Nmci, kteí v dob

naší passivity zizovali si mšanské školy i v osadách, nema-
jících ani 1500 obyv., kdežto eská msta, namnoze i n-
kolikatisícová, nemají dosud vbec školy mšanské.
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Jmenuji tu jen v okolí Prahy Košíe s 12.293 obyv,,

kde obec sice postavila krásnou budovu, ale otevení mšan,
školy nebylo povoleno. Bevnov s 10.970 obyv., Michle s 8288

obyv.^ Dejvice se 6500 obyv., RadHce s 5000 obyv., Bráník,

Strašnice a j. nemají dosud školy mšanské.
V pti eských okresích není dosud školy díví; jsou to

okresy venkovské eskobudjovický, eskokrumlovský, lito-

mický, vltavotýnský a kralovický. V Královicích musilo se

obec zastupitelstvo zavázati, že bude vedle vcného nákladu

hraditi i platy uitelstvu, aby mohlo otevíti letos aspo
prvou tídu. Ve Vltavotýn teprve ped nedávném povolena

díví škola v zásad.

eská škola pipadá prmrn na 11.400 obyv., nmecká
však již na 10.300 obyv., dle toho nedostává se nám pes
30 škol mšanských, abychom mli pomrn tolik škol jako

Nmci. Ped obstrukcí nmeckou za každou eskou školu

byla povolena souasn i škola nmecká ; dle této prakse

bychom Nmc ovšem nilcdy nedostihli.

Úsporný systém zavinil, že již tetím rokem neotvírají

se poboky ani v takových pípadech, kde bylo zapsáno

do jediné tídy v Jind. Hradci 110 žák, v Klatovech v I.

t. 105 + 106 žák, v Kladn ví. t. 84+ 88 + 89+88 + 90
žák, ve Slaném 88+ 89 žák atd.

Školy, mající v jediné tíd pes 80 žák, bohužel, nejsou

vzácností. Toliko král. Praha otevírá svým nákladem po-

boky, je-li do tídy zapsáno 70 a v poslední dob i pes
60 žák.

Jak tu jsme pozadu za jinými státy, vidno z toho, že

maximiální poet na tídu ku p. v Srbsku je 70, v Uhrách
60, ve Švédsku 50, v Dánsku 35.

Jak monstrosní jest, že proti jasným pedpism zákona
školy násobné se nerozdlují, naopak v poslední dob pro

úsporu hromadí se školy pod jednu správu. Tak spravuje

editel v Protivíne, v N. Strašecí a v Chotboi po 4 ško-

lách • mšanské chlapecké a díví s obecnými školami chla-

peckými a dívími, k nimž v Chotboi druží se ješt ueb-
ny kurs (IV. t.). Plo tech školách, t. j. ob mšanské
s obecnou nebo smíšenou školou spravuje 19 editel; není

pak ovšem divu, že takový editel spravuje i pes 20 tíd.

V posledních letech spojují se však i mšanské školy

chlapecké se školami dívími, což jest nyní již na 33 ško-
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lách. Tím je citeln poškozován postup uitelstva a kole-

gm po pípad pibývá hodin uebných.

Samostatných eských mš. škol je v echách toliko

71, t. 44 chlapeckých a 27 dívích.

Csporný systém ve školství zavinuje, že i školy n-
kolikanásobné po mnohá léta se nerozdlují; tak spravuje

editel v Nuslích 18 tíd školy mšanské (8 chl. -f 10 d)..

v Ces. Budjovicích 16 tíd (7 chl. -f 8 d. + kurs), v Be-

roun 14 tíd (8 chl. ^-f 5 d. -f- klirs), 12 tíd ve Vršovi-

cích, 11 tíd v Koudnici, na Kladn 11 a 10 t., 9 tíd
v Žižkov atd.

krom toho 1

1

škol má po 8 tídách

11 „ n „7 „

26 „ „ „ 6 „

48 „ „ „ 5 „

Takovéto školy již dávno mly býti po zákonu rozd-
leny ve dv samostatné školy, nebo jsou vtšinou spojeny

ješt se školami obecnými. Ideálem naším jest ovšem, aby
každá škola mšanská mla svého editele, ale na ten as
spokojíme se, kdyby aspo mšan, školy vícetídní byly

oddlovány správou od škol obecných. Mohou-li míti vlastní

správu dvoutídní školy obchodní, prmyslové, hospodá-
ské, odborné nebo nižší školy stední a dvou až ptitídní
školy obecné, není zajisté neskromné, žádáme-li na ten as,
aby se školami mšanskými bylo jednáno s touže bene-

volencí.

Na nmec. mš. školách zjev tento jest jen ojedinlý,

nebo tam vas bývají školy rozdlovány, takže nikde ne-

mají tolik peplnných poboek, jako je tomu na uvede-

ných školách eských. Z poboek na es. školách bylo 12Q

definit. a 234 zatímních.

Srovnáme-li dosavadní poet týdenních hodin na ško-

lách chlapeckých s hodinami, jež vymeny jsou školám
dívím, seznáme, že odborní uitelé byli nuceni dosud na

trojtídní škole chlapecké uiti každodenn o jednu ho-

dinu více nežli uitelky t. celkem o 18 hodin; mla-li chla-

pecká škola poboky, uili uitelé o 7 až 9 hodin týdn
více než uitelky. Na dívích školách pi menším celkovém
potu hodin bylo totiž vždy ustanoveno o jednu osobul

(industriální uitelku) více než na školách chlapeckých. No-
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vými osnovami je sice obojím školám vymen stejný po-
et hodin, avšak z tch pevezme industriální uitelka nai

díví trojtídní škole týdn 13 hodin a o ty musí uitelé

uiti více; má-li škola chlapecká poboky, je pro uitele!

tím he, ježto jim vzroste týdenní poet dle potu po-

boek až na 27 hodin, kdežto na školách dívích pipadne
slenám po 18—19 hodinách.

Ježto i katechetm po odetení exhortj je vymeno
maximum 20 hodin a na obecných školách v prvých tí-

dách je po 17, 19, 21 hodinách týdn, jest spravedlivo, aby
i pro odborné uitele toylo maximum 20 hod. týdenních.

Toho možno dosíci koneným uzákonním, aby na všech

ty- a vícetídních školách chlapeckých bylo ustanovenol

o jjeldnoho. ('odborného uitele více ve smyslu § 19. íš.

zákona z roku 1883. Tím bychom byli postaveni na roven
katechetm a piblížili se potem hodin uitelkám ; na troj-

tídní škole chlapecké nech vedlejší uitelé pevezmou zbý-

vající hodiny.

Odborným uitelm, kteí slouží pes 25 let od zkoušky
dosplosti, bute sleveny další dv hodiny týdenní.

Podotýkám ješt, že mladému substitutu po dobu ne-

moci uitelovy vymuje zem. zákon z 8. záí 1899 maxi-
mum 22 hod., ale starý uitel by ml uiti 28 až 30 hod.

týidn ?

Školy mšan, jsou v Cechách nejvíce rozšíeny; vy-

stavny byly pro n vtšinou nádherné budovy, ale na
vnitní vypravení potebnými pomckami se již penz ne-

dostalo. Z obvyklé nepatrné dotace jenom ponenáhlu a to

teprve po letech mohou býti nové školy opateny poteb-
nými pomckami. Zlu tomu nutno odpomoci. Navrhujeme
tedy, aby nov zízeným školám mšanským byla pro
1. rok z okresní pokladny vyplacena dotace roních
1000 K na zakoupení nutných pomcek. Další léta budiž do-

tace vymena vždy po 100 K na každou tídu a defi-

nitivní nebo zatímní.

Vydáním zvláštního zákona o školách mšanských po-
stavena byla by nová basis pro tyto školy, aby mohly,

se lépe roz'víjeti. Navrhovanou osnovou zákona umožnno,
bylo by vnitní vybudování celého školství mšanského.
A nevyhovuje osnova ta úpln našemu požadavku, uví-

tali bychom ]ejí uzákonní jako veliký pokrok.
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Vyhrazuji si, abych pi projednávání mohl initi opravné
návrhy ve smyslu usnesení uitelstva mšan, škol.

Pipomínám, že je v echách nyní 43 editel a 12 od-
bor, uitelv inspektory, celkem 55 osob.

Zástupci ^editel dostávají dle zák. zem. z 8. záí
1899 toliko 50 o/o funkního pídavku z normál, fondu škol-

ního; takže mají o 100 K mén nežli ídící uitelé, a
vedle školy obecné musí spravovati i školu mšanskou.

Substituti, kteí bývají na mšan, školu ustanoveni

na místo inspektorovo, požívají dle vj^nosu zem. škol. r.

z r. 1894 toliko 60 o/o platu odbor, uitele t. 1200 K. Plat

tento dostává však každý uitel obec. školy, jakmile vy-

konal 'zkoušku zpsobilosti, a vedle toho dostává po pí-
pad i aktivní pídavek, jehož se však substitutu nedo-
stane.

Zem. zákon nezná sice poduitel na mšan, školách,

ale cestou administrat. zavedená instituce substitut straší v

našich adách k veliké škod školy i uitelstva. Substi-

tuti vzdávají se svého postavení, jakmile se jim naskytne
píležitost, aby nabyli místa uitele II. tídy na škole obecné.

Snažn prosím jménem lidskosti a navrhuji, aby i re-

soluní návrh náš o zatímních uitelích a o substitutech)

pojat byl v osnovu zákona o školách mšanských.
,,Pi každé mšanské škole budiž systematisováno tolik

definitivních míst odborných uitel (uitelek), kolik je jich

dle potu týdenních hodin potebí. Promní-li se zatímní

poboka v definitivní, promní se i zatímní místo uitelské

v definitivní.

Slouží-li zatímní odborný uitel (uitelka) na mšan,
škole dle povinnosti po 5 let, budiž bez konkursu jmeno-
ván defin. odbor, uitelem (uitelkou) extra statum na m-
šan, škole, pi níž je práv zatímn ustanoven.

Místa na mšan, školách dbasn uprázdnná po oso-

bách definitivních jest vždy ihned obsaditi zatímními e-
diteli (editelkami) po pípad odbornými uiteli (uitel-

kami) na dobu, než bude možno obsaditi je definitivn.,

Místa uprázdnná doasn po uitelských osobách, které

byly povolány za c. k. okresní školní inspektory, butež
také vždy ihned obsazena zatímními editeli a odbornými
uiteli ádn kvalifikovanými, jimž písluší veškery píjmy
zákonem piznané zatímním osobám uitelským na mš.
školách.

312



Vedlejší uitelé mohou se ustanovovati pi mšanských
školách pro jednotlivé pedmty nepovinné a po pípad
také pro zpv a tlocvik. Ustanoveni budou na smlouvul
za remuneraci, vymenou podle potu uebných hodin ve
smyslu § 42. tohoto zákona."

Ustanovení ,tato týkají se toliko velkých mst a míst
prmyslových, kde jsou odborní uitelé, ustanovení na zatím,

pobokách, stále v postavení zatímném.

Zástupci inspektor, vykonávajíce práci odborného ui-
tele, nemají pi vyšší své kvalifikaci v místech s aktivním
pídavkem ani tolik platu, jako mají uitelé škol obecných.
Vrátí-li se inspektor na své místo, jsou nuceni opustiti m-
šan, školu a nastoupiti službu na škole obecné. Stalo se^

že zástupce inspektora-editele po tvrtstoletém edi-
telování byl místa svého zproštn, když inspektor-e-
ditel, vrátiv se na své místo editelské, dostal sice dovolenou
od uení, ízení školy si však podržel. Ježto toto zatímní
ustanovení trvá nkdy až dvacet let, což není zajisté v ni^.

žádném stavu, prosím v zájmu lidskosti, aby tmto nef-i

ubožším z ubohých bylo pomoženo jmenováním ad per-i

sonam dle analogie ze škol obecných. Ježto tíd stále dle

populace pibývá, není obavy, že by pro tyto kollegy ne-.

Ijyio snad místa, kdyby poboka byla jednou zrušena. V
tom pípad musili by býti peloženi na školu jinou.

NÁVRHY ŠKOLSKÉ SEKCE.

Školská sekce „Svazu eských mst", která o záleži-

tosti této radila se ve schzi své dne 20. záí 1911, schvá-

lila v podstat návrhy obou referent, doporuivši krom
zmn rázu podízenjšího závažnjší zmny pouze co do
íselného stanovení dotací na uebné pomcky, knihovny

a j. (§ 14.), co do íselného vymení remuneraci za vy-

uování mimoádné (§ 27,), pak co do výmineného zpro-

štní dítek od povinnosti k návštv školy mšanské z pí-
in rodinných, majetkových a j. (§ 17.) a konen co do
vyuovací povinnosti uitelstva (§ 25.) i upravila konené
znní osnovy zákona takto

:
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I. ást. O úelu a organisaci škol mšanských.

§ 1. Mšanská škola má poskytovati vyššího vzdlání
všeobecného, než se poskytuje školou obecnou, hledíc jme-
novit k potebám obanského života, jakož i poskytovati

pípravy ke studiu na takových školách odborných, které

nepožadují pípravy ze škol stedních.

§ 2. Každá mšanská škola skládá se ze tí postup-

ných tíd, které se pipojují k pátému roníku školy obecné.

S mšanskými školami mohou se spojovati podle zvlášt-

ních poteb místních uebné kursy pro mládež, která vy-

chodila s prospchem úplnou trojtídní školu mšanskou
a pro mládež školní povinnosti odrostlou, pokud prokazuje

takové vdomosti, jichž nabýti lze ve tech tídách školy

mšanské.

§ 3, Povinné pedmty uebné na mšanských školách

chlapeckých i dívích jsou: náboženství; jazyk vyuovací
spolu s naukou o písemnostech; zempis; djepis, majíc ob-
zvláštní zení na vlast a na ústavu vlasti; pírodopis; pí-
rodozpyt; potáství s jednoduchým úetnictvím; mictví;
rýsování; kreslení od ruky; krasopis; zpv.

Krom toho jsou povinnými pedmty uebnými: tlo-
cvik na mšanských školách chlapetíkýchi) a ženské runí
práce na mšanských školách dívích.

§ 4. Nepovinné pedmty uebné jsou: 1. tlocvik na
mšanských školách dívích, 2) 2. jazyk nmecký na eských
školách mšanských pro chlapce i pro dívky a jazyk e-
ský na školách nmeckých.

Mimo to mže se vyuovati na mšanských školách

podle poteby také jiným jazykm živým, he na housle

a na piano, runím dovednostem, domácímu hospodáství,
pracím ve školní zahrad, tsnopisu a psaní na stroji.

Na dívích školách mšanských budiž podle možno-
sti žakám vyšších tíd dána píležitost, aby se po skupi-

nách úastnily pi hrách a zamstnáních na školách ma-
teských.

Vyuování nepovinným pedmtm povoluje zemský vý-

') V § 3. 'odst. 2. vsunuto budiž: tlocvik na mšanských ško-
lách chlapeckých i dívích.

-) V § 4. odpadne: 1. tlocvik na mš. šk. dív'ch.
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bor v dohod se zemskou školní radou, je-li prokázáno,

že jest vyuování takového potebí, že se k vyuování tomu
pihlásil dostatený poet žactva a že bude udíleno kvali-

fikovanými osobami uitelskými.

§ 5. Pro každou mšanskou školu ustanovena bu
zvláštní uebná osnova, která by vyhovovala všeobecnému
úkolu mšanských škol a dbala pi tom také zvláštních

místních okolností pírodních, spoleenských, hospodá-
ských, výrobních a kulturních, pokud mají význam pro vše-

obecné vzdlání, jehož je potebí v život obanském.

§ 6. Návrh uebné osnovy pro každou školu mšan-
skou zpracuje zvláštní konference, kterou svolá okresní školní

rada a k níž pozve krom uitelského sboru píslušné školy

mšanské také editele odborných škol v okrese, pro nž
mšanská škola má býti také pípravkou, jakož i zástup-

ce místních zájm hospodáských a znalce místních po-

mr vbec.

K porad o uebných osnovách pro mšanské školy

díví pozvány bute také ženy v praktických zamstnáních
osvdené nebo zájmem o školu a obecné blaho známé.

V místech a okresích, kde je nkolik mšanských škol,

úastniti se mají porad takových též zástupci uitelských

sborv ostatních mšanských škol.

Uebnou osnovu, zpracovanou ve zmínné porad, schva-

luje zemská školní rada po dohod se zemským výborem.

Dokud se tak nestane, budiž vyuováno podle zatímní osno-

vy, ustanovené okresní školní radou.

Normální osnova uebná bu vždy po 10 letech podle

dobrého zdání zemské konference uitelstva mšanských
škol revidována a pizpsobena asovým zmnám a pokroku

kulturnímu, hospodáskému a spoleenskému.

Zmní-U se normální osnova,, podrobí se píslušné re-

visi také speciální uebné osnovy jednotlivých škol.

§ 7. Mšanské školy butež zpravidla od škol obec-

ných správou oddleny. Vydržovatelm školy zstaveno jest

pouze v jednotlivých pípadech spojiti školu mšanskou pod

spolenou správu se školou obecnou, když mšanská škola

neítá s pobokami celkem více než tyi tídy.

Není dovoleno spojovati spolenou správou dv školy

mšanské.
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II. ást. O zizování škol mšanských.

§ 8. Veejná škola mšanská budiž zízena v každém
mst a vtší osad, 3) v jichž obvodu až do vzdálenosti 4 km,
dle tíletého prmru bydlí aspo 40 dítek téže národnosti

ve vku od 11 do 12 let, jež pro mšanskou školu na-

byly zpsobilosti a pro nž mšanská škola dosud zí-
zena není.

O zizování škol mšanských peovati sluší z úední
povinnosti.

Každé veejné mšanské škole pidlí se uritý obvod
školní. Školní obvod mšanské školy iní osada neb n-
kolik osad nebo i ástí osad*) a jednotlivé domy, které

úedn ke škole byly pikázány.

§ 9. Veejná škola mšanská, která ve všech svých'

tídách neítá dle ptiletého prmru úhrnem ani 40 žák,
budiž po pání zemského výboru zrušena.

§ 10. Poet žactva v jedné tíd školy mšanské nemáí

pevyšovati zpravidla íslo 50. Bylo-li do nkteré tídy pi-
jato více než 50 dítek, budiž zpravidla pi téže tíd zí-
zena nejdéle do ty nedl od poátku školního roku za-

tímní poboka. Pestoupí-li poet dítek ve tíd kmenové
i jfejí pobbce íslo 50, zíditi jest pi téže tíd zpravidla

zatímní poboku druhou a takovýmto postupem zizovati
jest i poboky další.

Zizování zatímních poboek díti se mže jedin po
slyšení vydržovatel školy a, pokud nepekroí poet dítek

ve tíd íslo 60, jedin za jich souhlasu.

§ 11. Trvá-li zatímní poboka pi mšanské škole ne-

petržit pro ti školní léta, budiž pemnna v poboku
jdefinitivní.

Není-li v kmenové tídl a její pobokách po ti léta

za sebou ani po 30 žácích, butež po pání zemského vý-

boru zatímní poboky zrušeny.

§ 12. Trvají-li pi vtšin tíd mšanské školy defi-

nitivní poboky po pt let, má škola taková zpravidla roz-

dlena býti ve dv školy samostatné.

*) V § '8. místo slov: v každém mst a vtší osad pijato
v o b c í ch.

*) školní obvod 'mšanské školy iní obec nebo nkolik
obcí a 'osad nebo ásti osad.
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Rozdlení toto státi se mže jedin za souhlasu vydr-

žovatele školy, když poet poboek nepevyšuje poet kme-
nových tíd.

§ 13. Budovy pro školy mšanské, jež vyhovovati mají

požadavkm školního zdravotnictví, mají opateny býti kro-

m nutného potu ueben také potebnými místnostmi ve-

dlejšími s píslušným zaízením, zejména i editelnou, sbo-

rovnou, kreslírnou, síní fysikální, tlocvinouj kabinety na

uebné pomcky, knihovnou, pracovnou pro runí práce, školní

zahradou, rejdištm, po pípad zkušebním polem.

§ 14. Každá škola mšanská opatena budiž vhod-

nými uebnými pomckami, dále knihovnou žákovskou ja-

kožto pomckou pi výchov a ub žactva a dle poteby
též píruní knihovnou uitelskou, obsahující zejména ueb-
nice, spisy methodické, listy a sborníky paedagogické, po
pípad odborné spisy vdecké.

Dotace má initi 1000 K pi prvém zaízení školy a

potom roní paušál 100 K na každou tídu.

§ 15. Které pomcky uebné, jakož i knihy db uitelské

a žákovské knihovny mají se v mezích vymené dotaCej

zakoupiti, navrhuje uitelská konference té které školy, pi
eímž peuje, aby všecky odbory rovnomrn byly jimi opa-

teny.

III. ást. O žactvu^a dochlázce [do škol mšanských.

§ 16. Mšanská škola se pipojuje k pátému roníku
šikoly obecné a proto pijímají se db první tídy školy této

díHky, jež prokáží, že s prospchem prošly pátý roník ve-

ejné šikoly obecné nebo že nabyly jinak vzdlání rovno-

cenného.

§ 17. Dítky, které splnily podmínky pijetí do školy

mšanské, povinny jsou zpravidla až do dokonaného tr-

náctého roku stáí školu mšanskou navštvovati, pokud
bydlí v obvodu školy mšanské až do vzdálenosti 4 km
a pokud nemají zákonitých nárok na osvobození od do-

cházky této.

Dítky pro mšanskou školu zpsobilé a mimo obvodl

4 km od školy m|šanské bydlící, mají nárok na pijetí do

té školy mšanské ve svém školním okrese, která jest by-

dlišti jejich nejbližší a pro vhodnou komunikaci nejpístup-

njší.
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Odepení pijetí do školy mšanské vbec dítek pro

šikolu tu zpsobilých neb odkázání dítek takových ze školy

mšanské na školu obecnou, státi se mže jen v odvod-
nných pípadech výminených.^)

§ 18. Dítky k návštv mšanské školy povinné, bu-
dou povinnosti této, krom pípad osvobození od školní

docházky vbec, také tehdy na as nebo trvale sproštny,
pokud choditi budou do školy odborné, která vyuování
škol mšanských nahrazuje.

Jinak není dovoleno poskytovati úlevy v návštv škol

mšanských nebo zavádti na školách tch vyuování pó-
lo dejiní.

§ 19. Školní rok na školách mšanských trvá deset m-
síc. Dobu hlavních prázdnin a dny feriální bhem škol-

ního roku ustanovuje zemská školní rada se zetelem na
pání vydržovatel škol.

IV. ást. O uitelstvu škol mšanských.

§ 20. Sbor uitelský školy mšanské tvoí její editel,

uitelé odborní, uitel náboženství, dále dle poteby ui-
telé výpomocní a uitelé pedmt nepovinných, na dív-

ích školách pak krom toho též uitelky ženských ru-
ních prací.

§ 21. Jak definitivní tak zatímní ustanovení editele

neb odborných uitel na škole mšanské podmínno jest

prkazem o uitelské zpsobilosti pro školy mšanské, na-

byté po zvláštní zkoušce.

Pro místa editelská zapotebí krom toho zpravidla

ješt také pedchozí aspo nkolikaleté odborné psob-
nosti uitelské na škole mšanské.

Uitelm pedmt nepovinných vykázati se jest spe-

ciální zkouškou z píslušného pedmtu pro školy mšan-
ské nebo zpsobilostí pro jiné školy téže nebo vyšší ka-i

togorie.

§ 22. Uitelé se zkouškou dosplosti nebo uitelské

zpsobilosti pro školy obecné vyuovati mohou na ško-

lách mšanských jen pechodn a výpomocn, je-li pro-

») V § '17. odst. 3.: Pijetí do školy mšanské vfi-

'bec odepeno býti mže jenom v odvodnných
pípadech výjimených.
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kázáno, že na ten as naprosto nelze opatiti vyuování
uitelstvem ádn kvalifikovaným.

§ 23. Odbor uitelské zpsobilosti pro jednotlivá místa
uitelská stanoven bu vždy pi zizování míst tchto. Pi
tom dbáti jest, aby všem povinným pedmtm vyuovalo
pokud možno uitelstvo pro dotyné pedmty ádn kvali-

filkojvané. Pro místa editelská neteba odbor urovati.

§ 24. Pro školy mšanské zabezpeen bu v každém
pípad výbr uitelstva a nesmí pi dosazování editel
neb uitelstva na mšanské školy díví vyluováno býti

uitelstvo mužské.6)

§ 25. Míra vyuovací povinnosti uitelstva škol mšan-
ských ídí se dle poteby. Musí-li však uitel pevzíti na
škole, na níž jest ustanoven, více než 20 hodin povinného
vyuování týdn, editel pak více než 10 hodin, náleží mu
za tyto pespoetné hodiny vyuovací odmna.

Odborným uitelm, kteí slouží 25 let od zkoušky
dlosplosti, sleveny butež další dv vyuovací hodiny týdn.

§ 26. Uitelstvo škol mšanských zavázáno jest v me-
zích své vyuovací povinnosti uiti beze zvláštní odmny
na své škole také tm pedmtm povinným, pro nž nemái
formální zpsobilosti odborné, pokud je toho nutn teba.

§ 27. Nepovinným pedmtm uebným vyuovati mže
editel neb odborný uitel jen tehdy, má -li k tomu náležitou

zpsobilost. Jinak mají vyuovati pedmtm nepovinným
zvlášt k tomu ustanovení uitelé vedlejší.

Za vyuování pedmtm nepovinným, pro nž potebí
jest zvláštní kvalifikace, náleží uitelm odmna lOÓ K za
každou týdenní hodinu ron.

§ 28. Odborný uitel školy mšanské nemže býti nu-
cen, aby vyuoval týdn více než 28 hodin, poítaje v to

hodiny jeho ádné, hodiny pespoetné a hodiny pedmt
nepovinných. P editel iní tato nejvyšší výmra 18 hodin

§ 29. Vyuuje-li uitel mšanské školy pechodn za ji-

ného uitele téže školy, neb vyuuje-li na jiné škole mšan-
ské téhož místa, náleží mu odmna po 2 K za každou ho-

dinu, poet 20 povinných hodin vyuovacích týdn pevyšu-
jící.

«) § 24. pijat: Pi dosazování editel nebo uitelstva na m-
šanské školy 'díví nebudiž vyluováno uitelstvo mužské.
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Uiteli obecné školy, jemuž sveno zastupování ui-
tele na škole mšanské, náleží odmna, má-li zpsobilost
pro školy mšanské, msíních 50 K, má-li zpsobilost
jen pro školy obecné, odmna msíních 40 K, a má^li

pouze vysvdení dosplosti, odmna 30 K msín.
Vydržovatelm školy zstaveno jest ustanoviti pro pes-

poetné hodiny na školách mšanských, je-li hodin tchto
na jedné nebo více školách úhrnem aspo 18, v dohod
s úady dozorími zatímního uitele školy mšanské se;

všemi povinnostmi i právy uitel škol tchto.

§ 30. V každém okrese školském konati se bude aspo
jddnou za školní rok zvláštní okresní konference všeho.'

uitelstva mšanských škol v okresu, již ídí okresní škol-

ní inspektor.

§ ^31. Vždy jednou za, 4^kolní léta (konati se bude zvláštní

zejn^skáí (konference uitelstva mšanských škol, již ídí
nkterý zemský školní inspektor. lenové této zemské kon-
ference voliti se budou v okresních konferencích uitel-

stva škol mšanských tak, aby vždy na 10 osob uitelských

ustanovených pi mšansských školách v okrese pipadf
jeden zvolený delegát.

§ 32. Ministr vcí duchovních a vyuování vydá po-

drobnjší ustanovení o tom, kterak se konati mají okresní

i zelmské konference podle §§ 30. a 31.

V. ást. O uebných kursech pi školách mišfanských,

§ 33. S mšanskými školami mohou se spojovati jako

organická souást jejich zvláštní uebné kursy pro mlá-

dež, která vychodila úpln trojtídní školu mšanskou nebo
pro mládež odrostlou povinnosti školní, která se vykáže
vzdláním takovým, jaké poskytuje úplná trojtídní škola

mšanská.

§ 34. Spoleným všeobecným úelem tchto kurs jest,

abv upevovaly a prohlubovaly po stránce praktické po-

teby vdomosti a zrunosti, nabyté již na škole mšanské.

Mimo to jest zvláštním úkolem uebných kurs pro

chlapce, aby se jimi pokud možno usnadnil pechod žák
ze škol mšanských na rzné školy odborné, pro nž
škola mšanská má pipravovati (§ 1.).
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Zvláštním úkolem uebných kurs pro dívky jest, aby
pisply ku povznesení vzdlání dívího vbec tam, kde
není jiných vyšších škol dívích, zejména pak pokud jde

o píští postavení ženy v rodin, jakož i v obchod a živ-

nostech, !v nichž ženy asto spolu psobívají.

§ 35. Zizování kurs pi školách mšanských zsta-
veno jest vydržovatelm škol za šetení všeobecných usta-^

novení zákonných.

Kursy tyto zizují se zpravidla na dobu poteby, mo-
hou však za souhlasu vydržovatel pemnny býti v de-

finitivní, lukázala^li se trvalá jich poteba.
Kurs definitivní bude zrušen po pání zemského vý-

boru, nepihlásí-li se db nho po ti za sebou následující

školní léta ani po 10 žácích.

§ 36. Každý kurs uebny zaíditi jest jako organickou
ást školy mšanské a platí pak o nm všecka ustanovení
tohoto zákona, zejména co do doby vyuovací, zizování!

poboek, zpsobilosti, práv i povinností uitelstva, jakož
i co idb vydržování škol mšanských.

§ 37. Zemská školní radia pihlížejíc k dobrému zdá-

ní zemské konference uitelstva škol mšanských' vydá|

za souhlasu zemského výboru podrobné pedpisy o pi-f
jíímiání ^ctva do uebných kursv a o tom, kterak se mají
sdlávati uebné osnovy, aby vyhovovaly zvláštním snad'

místním potebám, jakož i o tom, kterým uebným ped!-
mtm povinným má se vyuovati.

Ministr vyuování budte as od asu veejn oznamo-
vati, po pípad ve srozumní s ostatními ministerstvy,

kterých zvláštních práv požívati budou absolventi kurs,
pokud jde o jejich pestup na rzné školy odborné nebo
o vstup do uritých veejných služeb.

VI. ást. O náklade na školy mišanské.

§ 38. Náklad na veejné školy mšanské zapravuje
z iásti školní ojtres a z ásti zem, pi emž však v
platnosti zstávají právní závazky tetích osob, korporací,
fondv a nadací.

§ 39. Školnímu okresu písluší zizovati a vydržovati
budovy pro školy mšanské, peovati o nájem, topení,

osvtlování a ištní školních místností, opatovati byt e-
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diteli školy, zizovati a vydržovati školní zahrady, tlocviny,
pokusná pole.

Mimo to školní okres opatuje a v dobrém stavu udržuje
školní nábytek a náadí, jakož i ostatní vcné poteby školy,

kterých je teba pro vyuování a které se opotebováním
nií (kída, houba, inkoust atd.). Školní okres zapravuje
také veškerá vedlejší vydání, která vznikají správou a vy-
izováním tchto po'teb.

Školní okres zapravuje také služební platy uitelstva v me-
zích dosavadních a ostatní vydání, spojená s vydržováním
mšanských škol, zejména: vydání za uebné pomcky a

na knihovny, náklad na konání okresních a zemských porad
uitelstva mšanských škol a na cestovní a studijní stipendia

pro uitelstvo tchto škol a j,

§ 40. Jakmile zákon tento nabude platnosti, pejme okres
školní veškeré závazky, které školní obec dosud podle § 2.

zák. ze dne 24. února 1873, . 16 z. z., oproti mšanským
školám na sebe vzala, a nabude všech práv, jež školní obec
níla dosud v této vci.

§ 41. Ostatn zstávají v platnosti ustanovení všech zem-
ských zákon, pokud neodporují ustanovením tohoto zákona.

§ 42. Zákon tento nabude platnosti dnem svého pro-

hlášení.

Návrh resoluce:

,,Svaz eských mst" porokovav na sjezdu svém ve dnech
15. až 17. íjna 1911 o nynjším stavu školství mšanského
v království eském, ocenil dalekosáhlý význam ádn vy-

budovaného tohoto školského odvtví pro kulturní i hospo-

dáské poteby obyvatelstva, shledal však, bohužel, etné
a závažné nedostatky dosavadní úpravy školství tohoto, za-

vinné hlavn tím, že zákonodárství zemské nevnovaloi
úprav této až dosud žádné zvláštní pozornosti, a proto

žádá Svaz co nejnaléhavji, aby neprodlen pikroeno bylo

k zákonodárné reform školství mšanského v Tcrálovství

eském a 'to ve smyšfu Svazem po všestranné úvaze vy-

pracované osnovy.
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v debat nejprve akcentuje p. ed. Antonín Kostinec,
že škola mšanská musí poskytnouti vzdlání vyšší nežli

škola obecná a musí z ní tudíž býti vyloueni žáci slabší,

kteí z mšanské školy prospchu nemají, pekážejíce mimo
to v postupu i žactvu ostatnímu.

Na to jednáno o volné kompetenci obojího pohlaví na

místa editelská a uitelská pi dívích školách mšanských

;

mínní své vyslovují pp. ed. Ant. Kostinec, Jos. Kobr,
okresní starosta z Roudnice, odb. uitel Petr Skalický,
referent J. Ot. erný, Jan Liebich, námstek starosty

msta Pardubic, Cyrill Merhout, uitel z Vršovic a Jaro-

slav Ma rt in o vský, mst. radní z IBlatné, jehož návrh,

shodný v podstat s § 24. osnovy pipojené k referátu p.

mag. rady Dr. F. Horáka, aby totiž pi obsazování e-
ených míst nebylo vyluováno uitelstvo mužské, na konec

se pijímá mimo jiné i z toho dvodu, že tím vysloví se

sjezd pímo pro snahy, jež se ve prospch mužské kompe-
tence v pítomné dob sledují ve valné vtšin kommun.

Na to pijímá se školskou sekcí vypracovaná osnova
zákona o školách mšanských a školské sekci odkazuje se

provésti definitivní stylisaci této osnovy.'*)

Rzné nové námty, pednesené bhem debaty, zejména

p. editelem Ant. Kostincem v píin nových orgán
samosprávných, jež by se analogicky dle místních školních

rad staraly o vcné poteby škol mšanských, a p. JUC.
Fr. Janíkem, tajemníkem zem. výboru markrabství Mo-
ravského, v píin obvod škol mšanských, pikazují se

sekci školní ku projednání.

Po té sdluje p. pedseda Mag. Ph. Boh. Matoušek,
že mu ženská organisace národní strany svobodomyslné
pedložila pro školskou sélcci Svazu eských mst petici za

úpravu právních a hmotných pomr uitelek a pstounek
pi opatrovnách a školách mateských ;

ježto petice došla

teprve bhem schze, pikazuje se ku podrobnému pro-

jednání školské sekci.

Na to pedkládá p. uitel Cyrill Merhout k chystané
úprav uitelských plat tuto resdluci

:

*) Viz str. 314 a násl. Zmny schválené školskou sekcí vyznaeny
pod arou.
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„školská sekce Svazu eských mst uznává pln opráv-
nnost úpravy uitelských plat, ale nesouhlasí se snahou,
projevenou ve zpráv zem. výboru o úprav tchto plat,
dle níž aktivní pídavky mají býti placeny z prostedk
obecních. Nesouhlasí s tím pedn proto, že tomu finanní
stav obecních pokladen nedovoluje, a za druhé proto, že by
to nesloužilo zájmm uitelským."

Resoluce pijata jednomysln.

f
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PETR SKALICKÝ, ODBOR. UITEL A STA-
ROSTA ZEM. ÚST. JEDN. UITELSTVA MÉŠ.
ŠKOL ESKÝCH V KRÁL. ESKÉM, ÚSTÍ N. O.:

O ZIZOVÁNÍ UEBNÝCH KURS (TVRTÝCH TÍD)
PI MŠANSKÝCH ŠKOLÁCH V KRÁLOVSTVÍ ESKÉM.

Novodobý rozvoj vzdlanosti a pokrok ve všech oborech

lidské práce vynucují samy sebou, aby úkoly vzdlávacích

ústav byly stupovány a uzpsobovány moderním potebám
praktického života. Tak zizují se pi vysokých školách nejen

uitelské stolice nových a nových nauk, ale i celé nové od-

bory; reformují se a modernisují stední školy a vznikají

nové typy (u nás ovšem hodn nesmle, tak že se najisto

opožujeme); zizují se a stále zdokonalují nejrozmanitjší

odborné školy. A pirozen ani školy národní,
to jest ; obecné a mšanské, nemohou se pokroku
dob y uzavírati.

Na poli reformy školy mšanské nastala pece jen jistá

ztrnulost, ponvadž hranice reformy dány jsou rámcovým
íšským zákonem školním a v minulých dobách bylo by
prý bývalo velmi na pováženou otásati zákonným pod-

kladem školy národní. Akoli mšanská škola svým mo-
dern praktickým rázem rychle se v praktickém život uchy-

covala, pece jen záhy všeobecn bylo pociováno, že ti

roníky její jsou tsným rámcem, v nmž dost nesnadno lze

vyhovovati všem novým, zdravým proudm, jež chtjí tento

pkný a praktický typ školní ješt lépe uzpsobiti potebám
praktického života.

Jakkoli mšanská škola pracuje za podmínek hodn
nepíznivých (a vzpomenu jen velikého potu dtí na tídu,

až 80! — malého potu, ba nedostatku odborných uitel,
zvlášt na mšanských školách chlapeckých a na školách
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s pobokami — nedostateného druhdy vnitního vybavení

uebnými pomckami i j.), nicmén — budiž mi laskav pro-

minuto, že to zde ponkud zdrazuji — hlavn velikým

sebezapíráním a sebeobtováním uitelstva nabývá svými vý-

sledky sympathií na všech skoro stranách : absolventi její

osvdují se v emeslech, v obchod, jako zdatní pomocníci

v rozmanitých odvtvích prmyslu, v zemdlství; jsou také

vítanými na nejrozmanitjších školách odborných.

Zel, že budova její nebyla náležit podchycena dklad-
nými základy zemských zákon, školu mšanskou po všech

jejích stránkách zevrubnji organisujících ; život její spoíval

více nebo mén na analogickém užívání nkterých paragraf
o školách obecných a na labilních ministeriálních výnosech

a naízeních. Štstím bylo, že v ministeriu bylo dosti po-

rozumní pro tento veledležitý typ školský.

Proto uitelstvo mšanských škol, stále peujíc o zdárný

rozvoj a dokonalejší vybudování jejich, fiž více nežli de-

sítiletí volá, aby mšanská škola byla rozšíena
o povinnou tídu postupnou (tvrtou). Takové
organisace domáhalo se uitelstvo eské i nmecké usílov-

ji zejména r. 1900. Na zemské porad r. 1902 uitelstvo

kladlo tento požadavek za jeden z hlavních lánk reformy

školy mšanské a zdlávajíc návrhy na zmnu osnov, vy-

znaovalo, jak bylo by lze provésti roztídní uiva i jeho

doplnní, kdyby do píští zemské porady uitelské stala

se — tytídní!
Volání tomu ovšem za platnosti dosavadního íšského

zákona školního nebylo lze vyhovti, a se v beznové
anket z r. 1903, svolané k ešení reformy školy mšanské
ministrem šl. Hartlem, znova a znova ozývalo. Ministerium

odhodlalo se vyhovti zdvodnné poteb zpsobem té doby
jedin možným: zizováním jednoroních uebných kurs
(tak eených tvrtých tíd) po rozumu § 10. íš. zák. šk.,

aby bylo postaráno o další vzdlávání žákv, kteí záko-

nité povinnosti školní již úpln vyhovli, a aby pipravovaly
k uritým vyšším a pro budoucí povolání potebným stu-

diím, pimen vyplujíce dobu od odchodu ze školy m-
šanské až do nastoupení takového dalšího studia.

(Jkolem tchto kurs stanoveno

:

1. upevovati a prohlubovati po stránce praktické
poteby vdomosti a zrunosti již získané, pokud se týe
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je zdokonalovati, jakož i žáky dovésti k tomu, aby úpln
ovládali jazyk vyuovací slovem i písmem (i pokud se týe
sepisování listv a jednodušších jednacích písemností)

;

2. vyuovati chlapce poítání ísly obecnými (tedy al-

gebe) a tsnopisu, potom

3. dle poteby sprostedkovati bu náležitou znalost tim-

hého zemského jazyka ve slov i písm, nebo prohlubovati

vdomosti mluvnické, jež si žáci dívjším uením jiné živé

ei (francouzštin, angliin atd.) již osvojili, jakož i vy-

cviiti je, aby ponkud dovedli ústn i písemn vyjadovati
v ei této své myšlenky.

Specielním pak kursm pro dívky vedle vyuování
tsnopisu a dalšímu vyuování druhému živému jazyku ulo-

ženo zjednávati nejprospšnjší vdomosti, potebné Ic ád-
nému vedení domácnosti, jakož i poskytovati vtšího prak-

tického výcviku v ženských runích pracích (a pokud by
toho místní poteby vyžadovaly) i poítání obecnými ísly.

Ocel dívích kurs ministerským výnosem vysvtlen nad
to ješt takto

:

„Je-H jedním z uebných cíl tchto kurs osvojení si

vdomostí, nejpotebnjších k vedení spoádané domácnosti,

nemže tu bžeti o sprostedkování vdomostí výlun prak-

tických, pokud se týe, o školu hospodyskou.

Také není úkolem veejné školy, aby vedení a vzdlání,

v dom otcovském možné, nahrazovala, ale zajisté mže
škola vzdlání to doplovati, zejména pak sprostedkovati

cenné theoretické vdomosti a praktické zkušenosti, jichž

dm otcovský nebo jiné praktické vedení zpravidla nemže
poskytnouti.

V první ad patí sem pouení o vhodných pomckách,
jichž jednotlivec v domácím hospodáství užívá (látky, ná-

stroje, náadí), výklady o zužitkování technických vymože-
ností pro malou domlácnost, dostatená znalost pvodu a

výživné ceny jednotHvých potravin, pokyny o nejobyej-
njších zpsobech jejich padlání a o jednoduchých pro-

stedcích, jimiž padlání lze zjistiti, o zdravé a nezdravé ži-

votospráv a domácí hygien vbec, uvedení do nejpoteb-
njších vcí domácího ošetování (ošetování dtí a ne-

mocných) a ne na posledním míst pouení o hospodáské
stránce vedení domácnosti (vhodné rozdlení prostedk, které
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rodina po ruce má, rozpoet poteb budoucích a nutnost

vedení jednotného úetnictví).

Konen pstovati má kurs pi každé píležitosti vkus mlá-

deže ženské, buditi smysl pro krásno, poádek a istotu, aby vy-

cházející ze školy budoucí hospodyn a matky vasným ná-

vodem se nauily útuln upravovati dom'ácnost svou a své

rodiny i pi skromných potebách, aby takto vysoká kul-

turní cena, jež spoívá v domácnosti ádn spoádané, i šir-

ším vrstvám obyvatelstva a zvlášt tídám pracovním mohla
býti na prospch."

Celkem naznaen zatím úkol jen hrubými rysy; normální

osnova uebná nebyla vydána, jen stanoveno pihlížeti k to-

mu, aby vyuování na tch kursech organicky se pipojo-
valo k uivu dosavadních tí tíd a co možno tsn se po-

jilo k vyuování na tch školách vyšších, k nimž kursy

mají tvoiti pechod (jako jsou ústavy uitelské, státní školy

prmyslové, vyšší školy obchodní, kadetní školy atd.), které

nevyžadují nutn pedbžného vzdlání na školách stedních.

Osnovy mly vyrsti z praxe a z poteb praktického ži-

vota, i zstaveno tu hodn volné pole psobnosti ; ku ped-
bžné porad o nich pizváni i editelé vyšších ústav v okre-

se, ku kterým má kurs bližší spojení sprostedkovati, také zá-

stupcové prmyslových, živnostenských a zemdlských zájm
místa a okresu a — pokud se týe osnov pro kursy díví —
i paní, jež osvdily se v povolání praktickém, nebo známy
jsou tím, že jeví zájem pro otázky, týkající se vyuování a

veejného blaha.

Nejprve se poizovaly zatímní osnovy uebné, které schva-

lovala nebo pozmovala zemská školní rada.*)

Všecky takto schválené uebné osnovy pedloženy mini-

steriu, jež svým asem, jakmile zkušenosti k tomu získané

postaí, vydati chtlo smrodatné normální osnovy, naež

*) Nastávala tu etná nedorozumní a nejedny pekážky; zejména
nkde vzpírali se zavádni povinné nminy, a proto — jako Praha —
upustili vbec od zizování kursúv. Také ve píin franiny na ško-

lách, kde jí dosud nebylo vyuováno, byly potíže, když dle § 9. min.

naízení z 26. VI. 1903, . 22.503, zpoátku trváno na tom, že nesmí
se jí uiti od poátku. Avšak konen odhodlalo se ministerium ne-

initi alespo ze zaátku pekážku na dobu pechodnou, ini-li se zá-

rove opatení, aby se franin uilo ve všech tech tídách.
^

Posléze upuštno od povinného vyuování francouzštin, ovšem
s pijDomenutím, že absolventi takovýchto kurs nemají pak práva
na pijetí do škol kadetních.
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budou definitivní osnovy uebné pro jednotlivé kursy zem-
ským úadem školním stanoveny,

„Zemská Ústední Jednota uitelstva mšanských škol

eských v král. eském" vnovala od samého zaátku plnou

pozornost tmto kursm a ustanovila pro n stálého refe-

renta p. ed. Fr. Schmittia z Kutné Hory, jenž vci té

se uchopil s uznán íhodnou horlivostí.

Ze zkušeností uitelských sbor, kde kursy byly zízeny,

vzrostl náš návrh normální osnovy již ped nkoHka lety.

Svolána zvláštní anketa na náklad Zemské Ústední Jed-

noty. Referenti podle návrh z jednotlivých sbor zpraco-

vaH návrhy, jež k diskusi otištny ve vstníku („Škole M-
šanské"). Po té návrh v anket zpracován a pedložen
školním úadm. Po ase, když poteba normální osnovy
ukázala se akunjší, akce obnovena, ani ne tak pro vyuování
v jednotlivých kursech, jako spíše aby editelství nkterých
odborných škol nemohla se vymlouvati, že vlastn nevdí,
kohk a jaké vdomosti representuje absolvování takového

kursu. Když pak se množily stížnosti, že nkteí editelé zcela

libovoln zacházeli s absolventy tchto tvrtých tíd, nkdy
až píliš nápadn a tendenn dávajíce pednost absolventm
III. tíd ped absolventy IV. tíd, usilovala naše Zem. Úst.
Jednota osobními intervencemi i u zem. školní rady, i v mini-

steriu, aby se tu již jednou stal krok ku pedu. Zemská školní

rada dvodnost naší žádosti uznala a podání doporuila.

Vyzvali jsme i ostatní organisace uitelstva škol mšanských
v Rakousku, aby žádaly o totéž. Ministerium konen vy-

hovlo a náš návrh normální osnovy podalo všem organl-

sacím k posouzení. Zemská školní ráda návrhy zpracovala

a dále podala.

Této normální osnovy jest již také z té píiny teba,

aby mohlo býti snáze postaráno o vhodné uebnice.
Te se ku pracím tm v nkterých pedmtech neodhod-
lávali práv pro neuritost situace.

Pohleme nyní na rozvoj eských kurs dle následující

tabulky (viz tabulku na str. násl.).

Pedn jest nápadno, že tak málo kurs vzniklo v první

dob. To jest naší speciaHtou, že se opožujeme — za

trpného odporu ke školským zákonm jsme také tak po-

chodiH. Nmecké kursy dostávaly zprvu znanjší subvence

na zaízení. Když se rozkývaly eské obce, dotace nesta-

ovala a na subvencích se ukrajovalo. Z poátku odvod-
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školní rok

Poet
kurs Poet

úhrnem
Prmr

na
1 kurs

Na kolika

kursech
povolena
hospitace^S"

s
žák žáky

1904-5

1905-6

1906-7

1907-8

1908-9

1909-10

1910-11

2

13

14

19

23

27

30

1

4

4

4

4

6

82

354

379

442

476

486

507

32

111

83

112

155

220

82

386

490

525

588

641

727

41

27-5

27-2

22-8

21-7

20-6

20

3

14

21

nován odpor — povinnou nminou. (Praha!)*) Tomu
mohlo však býti vyhnuto — jako Nmci inili — zavedením
jiné ei živé (francouzštiny, angliiny) jako obligátní. Tu
však žádaly o kursy obce, kde na škole se dosud vbec ne-

uilo francouzštin. Zemská školní rada ve smyslu paragraf
9. a 10 min. naízení odpírala povoliti takové kursy, kde

by se zaínalo s francouzštinou teprve ve 4. tíd. Pozdji
„vymoženo" pro dobu pechodnou ustanovení volnjší, jen

když se iní zárove opatení náležité tím, že se zavádí

francouzština i do ostatních tíd postupn. Ovšem absol-

venti takovýchto kurs nemohli býti pijati do — kadetek!

Nic nevadilo, ponvadž beztak málo kdo se z absolvent
„ádných" kurs, i do kadetek uzpsobujících, do nich sku-

ten dostal, z echv jako z Nmcv. Té ironie osudu!

Z kruh vojenských vlastn vyšel popud ke „zdokonalení"

absolvent trojtídní školy mšanské! — Povolnost v pod-

•) Ve Vídni také dlouho se neodhodlali vyhovti ustavinému
volání rodiv po :^ízení IV. tíd ; teprve letos mstská rada; ví-

deská 17. íjna usnesla se zíditi 5 tvrtých tíd chlapeckých
a 5 dívích a pidlila každé z nich uritý obvod. — Zemská
školní rada práv schválila navrženou pro n osnovu. Zajímavé
jest, že 'otevírají se tyto tvrté tídy ve školním roce, kdy z 800
žák, kteí se hlásili koncem školního roku, asi mnoho se jich roz-

bhlo jinam.
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mínkách pijímacích umožnna, ponvadž už kadetky ne-

musily shánti materiál i z jiných škol, nežli jsou nižší

stední.

Nápadným jest nepatrný poet kurs dívích, ale vy-

svtluje se jednak tím, že se více zamlouvají uritým kruhm
kursy praktické (na zpsob živnostenských škol pokrao-
vacích) a že jsou tu lycea, na než je volný postup.

Nejnápadnjším však jest, že sice kurs rok od roku
pibývá, zvlášt když poátkem školního roku 1908/9 po-

voluje se hospitace, ale že prmrná návštva klesá, teba
že pijímání usnadnno. Co je toho píinou ? Nedostává
se absolventm jejich slibované oprávnno-
sti! Ministerium ve svém vynesení z 26. ervna 1903, .
22.503, slibovalo sice, že „absolventi tchto kurs, prohlou-

bivše (na kursech) své vdomosti, mohou pi dkladnjším
vzdlání, jehožto takto nabyli, dojíti i té výhody, že sta-

nou se jim pístupnými také taková odvtví i že

dojdou takových práv, kterých až dosud úastni býti mohU
jen absolventi nižších stedních škol", ale podnes v té vci
neuinilo skoro nic.

Pochopovali bychom sice, kdyby se inily potíže pi
pestupování našich absolvent na stední školy, zejména

do reálek, z píin konkurenních, ale nesnadno jest pocho-

piti, dlají-li se potíže pi pestupování do nkterých o'd-

borných škol a eknu pímo: do obchodních akademií.

Z ministerského oddlení pro obchodní uiHšt vje na-

šim absolventm vítr velmi nepíznivý pes velmi upímné
vynasnažování opravdivých pátel školy mšanské v témže

ministeriu. Nechci vzpomínati toho, že nikoli práv vyni-

kající žáci stedních škol mohli beze zkoušky vstupovati

hned do 2. tídy obch. akademie (to v nových statutech

státních obchodních akademií ovšem odpadá), aniž chci ža-

lovati na to, že absolventi nižší stední školy i s nkte-
rými nedostatenými bez pijímací zkoušky zapisováni do

1. roníku, kdežto naši i nejlepší žáci musili projíti tor-

turou pijímací zkoušky, ale nemohou smleti úžasu, že se

taková pijímací zkouška žádá, a to v témže rozmru, i od
nejlepších absolvent IV. tídy školy mšanské. Se vším

drazem nutno protestovati proti názoru, jakoby absolventi

mšanských škol byli dobí jen tak pro dvouletá obchodní

uilišt! — Nepodaení jednotUvci nemohou býti mítkem
ha všecky. Vím z vlastní zkušenosti, že naši absolventi byli
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nejlepšími žáky obchodní akademie chrudimské. Nevyda-
í-H se nkteí jednotHvci z mšanské školy, nemlo by
se pi tom tendenn zapomínati zárove, kolik bylo nepo-
daených žák z nižších stedních škol, tolik favorisovaných.

Tady nesmí roz'hodovati snad obava ped konkurencí anebo
okamžitá, nahodilá nálada, ale statistika o prospchu žactva

z tch onch škol a hlasy z praktického života, jak se osvd-
ují absolventi obch. akademií, kteí mli za pedpravu školu

mš. Hoko je vzpomínati dob, kdy absolventm obchodních

akademií, majícím za pedpravu školu mš., odpíralo se právo

jednoroního dobrovolnictví. Ci opt se blíží taková éra?!

Zkrátka : životní otázkou kurs jest, aby se
dostávalo jejich absolventm náležité opráv-
nnosti; nebo rodiové, nevidouce ale pražádných výhod
v tom, vychodí-li jejich synkové kurs (IV. t.), jakž mají se

odhodlávati dáti je z domu, když kursu takového v míst
není, s ímž spojen znaný finanní náklad. Na vyhazo-

vati peníze a ztráceti as ? —
Máme o tom, jak nakládáno bylo s absolventy kurs,

doklady, jež nekií jen, ale pímo vou! — —
Pjde-li to tak dále, budou zaveny v ase nejkratším

mnohé kursy, zvlášt eské (Nmci prý nemají tolik a ta-

kpvých stížností!), ne proto, že pi nedostatku subvencí od-

nášejí vtšinu bemen místní školní rady a jednotlivé obce,

ale pro nedostatek žák, teba že již na 21 kursech povolena

hospitace.

Nemén dležitou jest otázka nákladu vcného i

osobního.

Dosud leží bemeno nákladu tém výhradn na bedrech

školní obce, aneb aspo starost o n, ponvadž zemské
zákonodárství vci té dosud neupravilo, ba zem-
ský výbor ve svém zasedání 24. února 1904 odmítl pispí-

vati na tyto kursy. A tak školním obcím zstaveno vyhledá-

vati ochotné initele, jež by mohly pispívati. Našly je, díky,

v rzných finanních ústavech místních a oTíresních, v n-
kterých okresních zastupitelstvech. Stát, jenž zprvu slíbil

jen subvence k úhrad náklad zaizovacích,
k pamtním spism našim i k našim etným intervencím,

k optovaným resolucím v rozpotovém výboru íšské rady,

odhodlal se konen subvencovati i jejich vy-
držování. Avšak do rozpotu vkládány obnosy k tomu
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nevystaující, tak že nedostávaly kursy subvenci pravideln
každého roku a v stejné výši. Tak byly v posledních dobách
subvence 1000 K leckde sníženy na 800 K, ba v tomto roce

již i na 600 K , .

.

Když proto docházely nové Jobovy vsti o chystaném
uzavení nkterých kursv, žádala naše Zemská Ústední
Jednota ministerium, aby pamatovalo každým rokem na každý
kurs, by stávalo se to za nynjšího kritického stavu finan-
ního i obnosem menším, jen když pravidelným, s nímž bylo

by lze najisto poítati.*)

Nelze ovšem s povdkem nekonstatovati, že — nebýti

subvencí státních i na vydržování, byly by ne-li všecky, tedy

velmi mnohé kursy již dávno zašly, ale nelze také nepo-
stesknouti si, že nebylo dosud vyhovno resolucím tolikrát

již optovaným, aby dotace byla zvýšena te alespo na
300.000 K.

K poznání nákladu a úhrady na kursy uvádíme z refe-

rátu p. ed. Fr. Schmitta rozpoet eských kurs v Ce-
chách za školní roky 1908/9 a 1909/10.

Ve školním roce 1908/9 bylo kurs celkem 27, a to 23

chlapecké a 4 díví.

Ohrnný náklad na n byl 79.216 K,

k jehož uhrazení pisply:
okresy 11.160 K
spoitelny a záložny 5.020 „
jednotlivé obce 6.650 „
místní školní rady 27.275 „

Celkem . . . 50.105 K
Stát pispl . . . 20.300 K

Úhrnem . . . 70.405 K
Schodek 8811 K hrazen školním platem. Jeden kurs stál

prmrn 2934 K.

Ve školním roce 1909/10 bylo kurs celkem 31, a to 27
chlapeckých a 4 díví.

*) Dle posledních zpráv dostaly v r. 1911 dosud teprve
v tchto mstech subvence: na chlapecké 1000 K Hoice, Hronov,
Jindf. Hradec, Kostelec n. L., Kutná Hora, Sobslav, Turnov, —
na díví Benešov, Jind. Hradec, Píbram, Rakovník; — 800 K
na chlapecké Bystré, Dobruška, Chotbo, Královice u Plzn,
Kralupy n. Vit., Pelou, Semily, Slané, Strakonice — na díví
MI. Boleslav; pouze 600 K Podbrady (kurs zrušen), Polná (také
zrušen). Nedostala dosud msta: Beroun, Blatná, Budjovice,
Herm. Mstec, Humpolec, Chlumec n. C, Chrast, Jarom, Kar-
lín, Poátky, Vlašim.
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Ohrnný náklad na n byl 95.289 K,

k jehož uhrazení pisply:
okresy 10.540 K
spoitelny a záložny 6.830 „
místní školní rady a jednotlivé obce . . 37.306 „

Celkem . . . 54.676 K
Stát pispl . . . 21.800 K

Úhrnem . . . 76.476 K.

Schodek 18.813 K hrazen školním platem. Jeden kurs

stál prmrn 3074 K.

Za dobu šestiletého trvání svého dostaly eské kursy

v Cechách 78.900 K podpor; místní školní rady a jed-

notlivé obce zaplatily na n v téže dob okrouhle 140.000 K;
prmrn doplácejí nyní místní školní rady na kurs ron
1200 K, ovšem jen tam, kde dostanou na vydržování 1000 K
neb 800 K státní subvence, jinak doplácejí i pes 2000 K.

Stav tento se zením na školní obce, namnoze beztak

školskými náklady petížené, jest na dlouho neudržitelný; pro

vtšinu jest náklad pílišným a "jen nevšední jejich obta-
vosti lze dkovati, že dosud nezaniklo i z této píiny
kurs více.*)

Nemá-li stihnouti kursy, jež jsou na ten as, teba nepo-

vinné, pece jen rozhodným krokem v ped, brzká pohroma,
jest nutno upraviti jejich pomry zemským Ziákono-
dárstvím a penésti náklad se školních obcí na jednotky

širší, a to již i z té píiny, že nejsou ídkými pípady, že

obce vydržují kursy vtšinou pro žáky pespolní a že

školním platem, jenž by ml býti vlastn zrušen, nenahradí

se obci veliké výdaje na kursy.

Zemská Ostední Jednota usilovala hned od poátku
o zákonnou úpravu kursv, a proto zpracovala zvláštní návrh

v rámci zákonných ustanovení dosud platných, k jehož pro-

jednání ovšem na zemském snme dosud nedošlo. Krom
toho ešena jest otázka ta v návrhu dnes projednávaném na
IV. sjezde Svazu eských mst jako ást V.

Se zením k tmto vývodm navrhuji ku schválení tuto resoluci

:

•) Celkový náklad ve šk. r. 1910/11 iní 105.279 K, a to
na chlapecké 88.797 K a na díví 16.482 K. Obce platí 42.826 K,
okresy 11.440 K, záložny a spoitelny 7.370 K a jiné korporace
360 K. Obce platí bezmála poloviku celého ná-
kladu jako v letech minulých. Kurs pibývá, ale dotace ve
státním rozpotu se — nezvyšuje!!
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IV. sjezd Svazu eských mst království eského uzná-

vaje, že s novodbbým rozvojem vzdlanosti a rostoucím

pokrokem ve všech oborech lidské práce nutno jest stup-

fíovati i úkoly ústav vzdlávacích a zárove uzpsobovati

je moderním potebám praktického života, vyslovuje se

pro vybudování mšanských škol tytídních, kde do-

plnním uiva a pimenjším jeho rozvržením bylo

lze ješt lépe pipraviti jejich absolventy pro praktický život.

Nežli však k dalekosáhlé této reform mšanské školy

bude pikroeno, doporuuje, aby již za platnosti nynjších
zákonitých ustanovením hojným zizováním uebných kurs
(tak eených tvrtých tíd) bylo umožováno dorsta-
jící mládeži jednak opakováním a doplováním modern
praktického uiva dokonaleji se pipravovati k rzným obo-

rm praktického života, jednak ješt lépe uzpsobiti absol-

venty dosavadní trojtídní mšanské školy do tch odbor-

ných škol, jež nevyžadují absolvování vyšší stední školy.

Nynjší stav tchto kurs není na dlouho udržitelný

z tchto dvod:
1. Není dosud vydána normální osnova, jížto by

jasnji vyznaen byl obor a rozsah vzdlání absolvent tchto
kurs.

2. Není tudíž a nemže ani dosud býti v h o d n ý ch

uebnic, sepsaných výhradn pro tyto kursy.

3. Nedostává se absolventm jejich té oprávnnosti, jaká

by jim píslušela a jež by se zejména pi vstupování do rz-
ných odborných škol rovnala oprávnnosti absolvent nižších

stedních škol.

4. Není dosud nikterak upravena otázka ádného dosa-

zování potebných odborných uitelv, aby nenastalo petí-

žení vyuovací povinností, zejména na mšanských školách

chlapeckých a na školách s pobokami.
5. Hrazení nákladu vcného i osobního ponechává se

obcím, školskými náklady namnoze beztak petíženým; do-

stávají jen subvence dobrovolné: od okresních zastupitel-

stev, od finanních ústav místních. Zem k jejich vydržo-

vání niím nepispívá (viz usnesení zemského výboru ze

dne 24. února 1904). Stát, který zprvu poskytoval subvencí

jen k uhrazení nákladu zaizovacího, teprve k naléhavým a

optovaným intervencím subvencuje, a nikoli pravideln, i je-

jich vydržování.

F^oto IV. sjezd Svazu eských mst království eského
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dále doporuuje, aby otázka tchto kurs rozešena byla

zemským zákonodárstvím, a to bu pi projednávání zem-
ského zákona o organisaci mšanské školy dle návrh Zem-
ské Ústední Jednoty uitelstva mšanských škol eských
v království eském (viz referát p. mag. rady dra Fr. Ho-
Horáka), anebo ihned v rámci zákon dosud platných podle
návrhu zvláštního zákona zemského, zpracovaného touž orga-
nisací uitelskou.

Ped ukonením rokování ve školské sekci budiž mi la-

skav dovoleno, abych jménem Zemské ústední jednoty

uitelstva mšanských škol eských vyslovil nejsrdenjší
dík a plné uznání slavnému pedsednictvu škO|lské sekce,

že na denní poad letošního sjezdu položeny byly velice

akutní otázky, týkající se života mšanských škol, tch škol,

jež jsou valným vrstvám našeho národa jedinými vyššími

školami, poskytujícími všeobecného vyššího vzdlání rázu

tak modern praktického.

Je to zejména návrh zemského zákona o orga-
nisaci mšanských škol, zpracovaný na základ ná-

yrhu naší Zemské Ústední Jednoty výteným znalcem práv-

ních pomr školských p. mag. radou JUDr. Fr. Hor á-

k e m a pedbžnou poradou školské sekce.

Podaí-li se, aby konen po více inež 40 letech iod vydání

rámcového íšského zákona školského upravena byla zem-
s kým zákonem pievnjší záklaidna tmto školám, než jak

bylo lze na základ dosavadních kusých ustanoveních zákon-

ných, bude to velikým, záslužným a zajisté i nanej-
výš blahodárným inem a výsledkem IV. sjezdu.

Optuje upímné díky a zvláštní uznání i našemu velmi

horlivému, velmi trplivému a dobré vci zcela oddanému
panu pedsedovi, prosím ho tímto jménem naší organisace,

aby ráil tlumoiti nejvelejší díky i slavnému Stálému vý-

boru. —
"' ^ *

Pan pedseda Mag. Ph. Boh. Matoušek sdluje, že

pan mag. rada Dr. F. Horák, který byl rovnž pihlášen
jako referent, nemohl se pro vážnou chorobu sjezdu osobn
zúastniti, pes to však vypracoval obsažný a vystižný re-

ferát o reform zákonodárství o školách mšanských, zaež
mu dlužno vzdáti velé díky.

a a a
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Sekce sociální konala schze za pedsednictví p. FRANTIŠKA
HUBÁKA, býv. vrchního editele ústavu chudých král.

hlav. msta Prahy, v pondlí dne 16. íjna 1911 o 3. hod.

odpol., kdy projednán referát p. MUDr. ED. ŠUBRTA, a v úterý

dne 17. íjna 1911 o 9. hod. dopol., kdy pedneseny referáty

pp. mag. rady M. WALDSTEINA, c. k. pošt. kontrolora

JOS. LUKESLE, ped. Jos. VLKA a MUDr. LEOP. BAKA.
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MUDr. ED. ŠUBRT, ÍŠSKÝ A zemský posl.,
STAROSTA KRÁL. MSTA NMECKÉHO BRODU:

REFORMA PÉE O DTI OPUŠTNÉ.

Okolem veškeré chudinské pée jest jednak pracovati

k tomu, aby co možno nejvíce zamezeno bylo chudob, anebo
tam, kde chudoba Jest, aby bylo postaráno o dostatenou
pomoc tm, kteí pée té potebují.

1. Jest nutno, abychom mli na zeteli již pedn vk
dtský a zde abychom nejenom hledli chudé mládeži po-

skytnouti zaopatení pokud výživy se týká, ale i také, což

práv dležito jest, poskytnouti jí výchovy;

2. jest potebí, aby tm chudým, kteí sice ješt vydlá-
vají, ale jichž výdlek není s to, aby jim byl dostaitelným'

ku výživ, poskytnuta byla dostaitelná výpomoc;

3. aby tm chudým, kde již schopnost ku práci není,

zaopateno bylo nutné a dostaitelné zaopatení ve stáí.

My pomineme v dnešní úvaze pípady ve vku dosplém
a povšimneme si práv té pée, která nutnou jest pro chudé
a opuštné ve vku dtském. Již na druhém sjezdu eských
mst pijata byla resoluce, z které podailo se za poslední

as mnohé uskuteniti, ale zbývá ješt celá ada vcí neroz-

ešených a tu nutno jest, aby na dnešním sjezdu, na kterém
shromáždni jsou zástupcové samosprávy, povdno bylo o
zkušenostech, které jsme v posledním ase nabyli a také aby-
chom pohovoili o tch projektech, které v budoucnosti e-
šiti se mají.

My musíme pohlížeti na celou akci za úpravu pée
o dti opuštné jako na velikou a dležitou
ást celé úpravy chudinství vbec. A jest velice

nutno, aby co nejdíve byla sjednána úprava chudinství a
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a již ve snmu království eského nkolikráte pedloženy
byly zásady, na základ kterých by úprava státi se mla, pec
ješt ku žádnému ešení definitivnímu nepišlo a není také

nadje, že by ku vyízení celkové úpravy v dohledné dob
pistoupeno býti mohlo. Ježto pák této nadje není, tu jest

správno, když z celého rámce velké budoucí úpravy vytkne

se ást jedna, ást, kterou musíme pokládati za jednu z nej-

dležitjších a zárove za jednu z nejzodpovdnjších, a to

pée o chudé dti. O této pak otázce chceme dnes pro-

mluviti a urité stanovisko zaujmouti.

Když mluvíme o péi o chudé dti, tu musíme optn
rozlišovati si péi o dti choré, a o dti chudé zdravé a

u tchto pak musíme rozeznávati péi nejenom výživy se hý-

kající, ale i výchovy a brániti je ped spustnutím.

Pro nemocné a jakýmkoli neduhem stížené poíná se

se zakládáním píslušných ústav, a jsou to ústavy pro

slepé, hluché, slabomyslné, neb rhachitické — a nebudu se

také otázkou touto zabývati, ježto úkolem jest dnes promluviti

o otázce prvé.

Pée o chudé dti, o dti osielé neb opuštné, o dti
postrádající pelivých rodi jest jednou z nejzodpovdnjší
ásti celé chudinské pée a to proto, že povinností naší jest,

aby tyto dti byly zachovány, aby se jednou staly prospš-
nými leny celé spolenosti lidské. Dle chudinského zákona

z r. 1868 — § 13. — jsou-li v obci chudé dti osielé aneb
jinak opuštné, povinna jest obec o to péi míti, aby byly

vychovány a staly se zpsobilými k výdlku. Zákon týž do-

be praví, že chudinským opatením dítte rozumí se ob-

živa a výchova.
Poohlédneme-Ii se však po našich obcích, jak postaráno

jest o toto nejdležitjší odvtví, o tuto snahu o mravní,

duševní i hospodáské povznesení píštího dorostu, tu bo-

hužel musíme si upímn íci, že není tomu tak, jak bychom
si páli míti. Nkteré obce jsou skuten samy tak chudé,

že pi nedostatku penžitých prostedk nemohou, ani kdyby
chtly, toto veliké dílo ádn konati, ale naproti tomu zase

nacházíme obce, které mají prostedky, kde však nenachá-

zíme dostateného porozumní a kde seznáme, že pée o dti
chudé nedbale se provádí.

Nedbalost v tomto jest neodpustitelnou a také se velmi

asto mstí, ponvadž nese za sebou velmi zlé následky a dle

statistiky mžeme práv poukázati na to, že ze zanedbané
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mládeže vyvíjejí se tuláci, zloinci a prostitutky. Uvážíme-li
tento stav vci, tu musí býti pro nás píkazem, abychom
hledli z celé úpravy chudinství co nejdíve úpravu ochrany
a výchovy dtí chudých, dtí opuštných rozešiti, pama-
tujíce však toho, aby úprava tato s budoucí úpravou ce-

lého chudinství v souhlas uvedena byla.

Pedem eknu, že jest nezbytno, aby veejná pée o chu-
dé dti dla se na základ jednom, a sice tom, aby spo-
len psobeno bylo mezi obcemi, okresy a zemí. Na zá-

m.dh této bylo již v minulých nkolika letech pracováno
se strany zemského výboru; vybudováním celé akce si-

rotí na základ zákona ze dne 29. íjna 1902 uinil zemský
výbor veliký, dalekosáhlý pevrat v péi o chudé dti, kde
nejen zaopatuje obživu a výchovu celé ady dtí a v ro-

dinách, a v ústavech vychovacích, a odborných, kde ne-

jenom stará se o dostatenou obživu a ádnou výchovu si-

rotk, ale i uvážíme-li také pomry finanní, tu musíme
konstatovati, že práv touto akcí sirotí uleveno bylo obcím,

a to jak eským tak nmeckým pi nesení bemene chudin-

ského.

Jakým dobrodiním jest zemský fond sirotí, svdí po-

et dtí jím podporovaných a vychovávaných, jichž jest

dnes 'pes 4000 v rodinách a kolem 900 v péi rzných
ústav, pokud finanní stránky se týká — úlevy obcím —
svdí roní náklad, který dosahuje výšky kolem 650.000 K
ron

Vedle této pée, která má dalekosáhlý význam i pro

celý život náš národní, poíná zemský výbor ešiti i jinou

ást pée o chudé dti, a sice otázku úpravy pée o nale-

zence.

Otázka ta souvisí — jak ze zpráv zemského výbo-
ru vysvítá — tsn s otázkou úpravy pée o dti opu-

štné vbec. Záleží na tom, aby projektm zemského výboru
dostalo se porozumní a sice tch kruh, které musí míti

úast a které musí spolupsobiti, aby otázka ta byla zdárn
rozešena; jsou to okresy, obce i celá veejnost. Ježto sou-

asn, jakmile pronikly zprávy o pipravovaných zmnách
zemským výborem, poaly se ozývati protichdné hlasy, které

nasvdovaly neporozumní snahám zemského výboru, jest

potebí o této otázce práv na sjezdu eských mst pro-

mluviti.
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Díve, než zmíním se o projektech zemského výboru,

chci poukázati na úpravu pée nalezinecké ve Štýrsku, kde
k organisaci pišlo již r. 1896 zásluhou písedícího dra Rei-

chera. Ro dlouhých úvahách, po dkladném vyšetování
pišlo se k tomu pesvdení, že nad dtmi nemanželskými
v útlém vku jest nutný dokonale 6rganisovaný dozor a dle

této zásady sdlán byl zákon, dle kterého umístny jsou

dti do druhého roku v placené péi ošetovné. Toto
tvoilo pak základ pro brzy na to zavedenou jednotnou úpra-

vu pée chudinské, zvlášt o dti — byla tedy pée nale-

zinecká pojata do veejného chudinství.

Pedpokladem pro péi nalezineckou jsou pípady, kde
podán byl prkaz skutené poteby veejné pomoci dítte,

bez kteréžto podmínky domáhati se této pée jest nemožno.
Pipuštno i dále, že tohoto dobrodiní možno použíti dítti

chudému, manželskému i nemanželskému, až v praxi a zvlá-

št pipojením nalezince k porodnici stala se platnou pod-
mínka pijetí dítte nemanželského, zrozeného v porodnici,

jehož matka propjila se jako materiál k úelm uebným,
ne však jako u nás a ve Vídni, kde matka musí se propj-
iti ke služb kojných.

Zaopatení do dvou rok stalo se proto, aby prostedky
zemské k úelu tomu vnované mohly se stejnomrn roz-

dHti k dobru všech chudých dtí a nejen k dobru nale-

zenc.
Po druhém roce nekoní pomoc zemská, nýbrž zstává

až do konce roku 14. Vedle materielní pomoci se strany

zem jest zaveden soustavný dozor na dti pomocí místních

rad chudinských a pak písný dozor lékaský.

Na úpravu dvouleté pée nalezinecké pidáno ustanovení

vyplývající z pée chudinské, totiž, aby se matkám nale-

zenc dostávalo doasných penžních podpor, a sice tam,

kde dalo by se oekávati, že matka do konce druhého roku,

vezmouc si dít do vlastní pée, bude moci se bu sama,

bu pomocí nemanželského otce o dít starati — zkrátka,

kde nebyla by podpora udlena trvale. Toto opatení se

však neosvdilo a velmi asto dít bylo pak dáno domovské
obci do veejné pée. Tyto podpory byly pak zastaveny,

a nelze pochopiti, že práv tam, kde tak brzo poato bylo

s úpravou celé otázky, nebylo pamatováno toho, že ode-

vzdáním dítte domovské obci, odlouením tudíž jeho od
matky petrhává se každý svazek dítte s matkou.
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Pedeslav toto, uvedu, jak zemský výbor v král. eském
otázku nalezineckou rozluštiti chce.

Zemský výbor vychází ze zásady té, že má býti odstra-

nna nespravedlivá jednostrannost a že mají výhody pée
zemské úastný býti nejen dti narozené v porodnici, ale

i dti nemanželské mimo porodnici narozené a i manželské

dti osielé, ochrany potebné.
Zemský výbor staví se na stanovisko, aby tak zv. nalezi-

nectví jako' zaízení chudinské bylo stejným zpsobem orga-

nisováno, jako ostatní pée chudinská o mládež. Zásadu

tuto lze jen vítati, ježto nemanželské dti v porodnicích

zrozené požívají dodnes výhod zvláštních, kterých jiné dti

nemají jsouce odkázány jen na nahodilou dobroinnost anebo

zaopatení se strany obcí, o kterých již nahoe bylo pro-

mluveno', jak nkdy jest nedostatené a týká se obživy nebo
výchovy. Toho zemský výbor chce docíliti tím, když pée
nalezinecká zkrácena bude ze 6 na 2 léta.

Nové toto ustanovení zavdalo, jak z mnohých stran

se proslýchá, zárodek nedorozumní vedoucích k obavám
o novém zatížení obcí a zvýšení tím bemena chudinského,

které bylo spatováno v nutnosti pejmouti nalezince na-

píšt již po 2. roce, místo dosavadního pejmutí po 6. roce.

Povrchn-li pohlížíme na toto ustanovení, zdá se, že obava

vyslovená jest na míst; le když uvážíme, že zemský vý-

bor se zkrácením pée nalezinecké ze 6 na 2 léta zamýšlí

v ln zemské správy souasné ešení otázky úpravy pée
o opuštné nalezence a tudíž i o dti opuštné vbec po

vzoru pée sirotí, pijdeme k náhledu jinému.

Zkrácením té doby nevzejde obcím domovským, jimž

pipadne povinnost o dít z pée nalezinecké vyšedší se

starati, žádné poškození aneb zdánlivé vtší obtížení, nebo
budou míti zde jiné cenné finanní výhody, jako píspvek
zem na výchovu dtí chudých až do 14. roku, event. do

18. roku, na dti vbec chudé, potebné pomoci. Zemský
výbor chce totiž penz, které ušetí se tím, že nalezinecká

pée obmezí se jen na dti nemanželské narozené v po-

rodnici, mající však nárok na opatení chudých, dále penz
ušetených ze zkrácení doby, užíti ku zvýšení nynjších ne-

dostatených sazeb píspvk ošetovacích a pak na rozší-

ení pée nalezinecké v pípadech naléhavých — jsou-lí pod-

mínky na péi chudinskou — i na dti osielé a opuštné
do vku 2 let, i když se nenarodily v porodnici.
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Tímto ovšem vypadá vc jinak — kdyby nebylo nieho
již více, než že by byla pée nalezinecká rozšíena i na

dtí nemanželské (ochrany potebné) v porodnici nenaro-

zené — jest jisto, že již tím velice bude prospšno ubohým
tmto dtem samotným v dob, kdy ochrany nejvíce pote-
bují, kdy eleno bude tím veliké úmrtnosti takových dtí
u nás — a pak i obcím samým, že v celé ad pípad
podobných uleví se jim pi nesení bemena chudinského.

Však koncem 2. roku nemá pestati veškerá pée o dti,

které mají nárok na opatení chudinské. Po uplynutí dvou-
leté pée obstarávané zemským nalezincem mají býti všech-

ny dti na roven postaveny všem dtem ostatním, odkáza-

ným na péi chudinskou a má se jim na výchovu a opa-

tení poskytovati prostedky, pokud nestaí prostedky zem-
ského fondu sirotího, dle zásad fondu tohoto z dotace

k tomu úelu zvlášt povolované. Zkracuje se tedy pée
sirotí.

Pée nalezinecká do 2. roku obstarávána by byla zem-
ským nalezincem, jemuž, jak zemský výbor ve svých zása-

dách praví, píslušel by název dtské zemské útulny,
což žádoucno, ježto název nalezinec jest název nevhodný i ku
dtem samým, vtiskuje jim stinné znamení a oddluje je

od spolenosti lidské. I v jiných zemích již hnutí pro ochra-

nu dtí škrtlo vbec slovo „nalezenec".

Jest jisto, že snížením pée nalezinecké dosáhne se zna-
ného obnosu úspor a není a nebude píinou njakých obav
ped novým zvtšením bemen chudinských, nýbrž že zname-
nati bude velikou úlevu obcím a okresm a pak také to,

že pée rozšíí se na veliký kruh chudé, opuštné mládeže

vbec, o kterou jsme pivinni se starati nejen již dle dneš-

ních zákon, ale i se stanoviska lidskosti.

Ospor, kterých dosáhnouti se má, hodlá zemský výbor
— jak zmínno — upotebiti na zvýšení nynjších nedosta-

tených sazeb píspvk ošetovacích. Dnes není zajisté pi
stoupnutí cen všech životních poteb možno za stávající

sazbu žádati vše to, co žádati musíme, aby dít každé dobe
opateno bylo. Zvýšení tchto píspvk ošetovacích bude
také jist za následek míti, že bude hlásiti se více ádných
pstoun o pevzetí dtí, než dnes.

Vedle tohoto má býti užito i úspor docílených k tomu,

aby i dti nemanželské, mimo porodnici narozené, a i dti

manželské osielé, opuštné do vku dvou let, jsou-li tu
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podmínky nároku na péi chudinskou, zaopateny byly v péi
na náklad zemský.

Však nutno jíti dále. Po druhém roce pipadnou dti
obcím, a jak již díve eeno bylo, obce jsou bu chudé,

nebo nkteré nemají porozumní, a zde jest práv potebno
v takovýdhto pípadech vésti péi o dít dále, a tu ped-
stavujeme si vc tak, že na dti diudé pomoci potebné
dostalo by se podpor dalších a sice pokud by nestaily

prostedky fondu sirotího, z fondu, který by se u zem-
ského výboru zídil, do nhož pikazována by byla dotace

zemského výboru z každoroního zemského rozpotu, a

vezmeme-li v úvahu úspory docílené snížením pée nalezi-

necké, dotace tato nezatížila by nov zemský rozpoet a ne-

porušila píliš bilanci jeho.

Laskavostí p. editele nalezince, dvo. rady MUDr. Dvo-
áka poskytnuta mi byla možnost aspo pibližn udati,

jaké as úspory by vzešly novým opatením zemského vý-

boru. Jsou to

1. úspory, jež vzejdou zkrácením pée nalezinecké ze

6 na 2 léta v pražském nalezinci, kde iní difference z r.

1910 vzešlá odetením nákladu za dti od 3. do 6. roku vku
od bilance celkového nákladu na nalezinectví summu 232.725

korun.

2. zkrácením pée nalezinecké pro dti píslušné do
ech, zrozené ve vídeské porodnici, mohlo by se poítati

se summou okrouhle 150.000 K, tedy dohromady 382.725

korun.

Uvážíme-li, že od r, 1904 do roku 1910 vykazuje roz-

poet zemský v rubrice nákladu na péi nalezineckou úbytek

celkových výdaj o 67.329 K, možno tudíž poítati se sum-
mou kolem 400.000 K, z kteréžto summy jako dotace zem-
ského výboru veden by byl na stejných základech a na

stejných pravidlech založený a od sirotího fondu oddlen
vedený fond chudinský pro péi o dti opuštné od 2 do
14 rok, eventueln i do 18 let.

Ze statistiky nalezenc, kteí koncem druhého roku pe-
cházejí do kategorie dtí opatovaných ze zemského fondu

od 3 do 6 rok vku, vychází na jevo pro projektované

zkrácení pée nalezinecké ze 6 na 2 léta zajímavý úkaz

ten, že již následkem dosavadních sociálních opatení, o než

zásluhu má p. dv. rada dr. Dvoák, v nalezinci za léta

1904—1910 poet dtí, jež koncem 2. roku zbyly v péi
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nalezince, progressivn ubývá, takže zde mžeme z tohoto
fakta vysloviti oprávnnou nadji, že pi dalších projekto-
vaných opateních zemského výboru, zejména ohledn usnad-
nní svování dtí vlastním matkám a píbuzným již od
narození poínaje, zbude po 2. roce vku toliko nepatrný
poet nalezenc, který pipadne domovským obcím do další

veejné pée, ale za úinné pomoci zem. Nehled ku stále

klesající úmrtnosti kojenc, klesl poet dtí, jež zbyly na
konci 2. roku od 1904 ze 3671 na 2265 r. 1910, takže
úbytek dtí na konci 2. roku obnáší 40-3oo v posledním
sedmiletí. V ptiletí od 1899—1903 obnášel roní prmr
dtí, jež z celkového potu zbyly na konci 2. roku v péi
ústavní okrouhle 53o/o, r. 9104 521 o/o, a r. 1910 46 3o/o.

Aby tohoto úelu se dosáhlo, bude nutno a doporuuje
se

:

1. aby již za pobytu matky v porodnici konáno bylo
šetení, zda matka sama vzala by si dít za plat, nebo bez
platu. Doporuovalo by se dáti matkám zrovna tentýž plat,

jako dnes mají pstouni (12 K msín) a ne jako do dnes,

kdy platí se jim dv tetiny normálního platu. Uložiti jim

ovšem za povinnost, dít kojiti a v tom pípad, aby této

povinnosti dostály, vypláceti jim msín pouze dv tetiny
a zbývající tetinu až po pl roce. Že kladu povinnost ko-
jiti dít, jest ta píina, ponvadž jest to zdravotnicky nej-

pimenjší a poskytováním mléka kojením, by jen na
krátkou dobu, jest jediným životním a léebným prosted-
kem. —

2. v pípad, že matka z jakýchkoli píin nemohla
vzíti dít k sob, tu poohlížeti se po tom, zda nemohlo by
dít býti umístno u pokrevních píbuzných matky, ovšem
za celý plat, jaký platí, aneb platiti se bude cizím pstounm;
obojí toto vede k tomu, aby dít bylo pokud možno blízko

matky. Když však to možno by nebylo, tu doporuuje se

pomýšleti na zaízení, které se praktikuje v Dol. Rakousích

a Uhrách, že umístí se dít blízko matky, teba i u cizích,

po pípad u službodárce, který vezme si matku i s dí-

ttem a plat pak obdrží službodárce sám.

Že tento zpsob by se i u nás osvdil, jest nepochybno,
a již dnes pi nedostatku sil pracovních, zejména v zem-
dlství, stane se asto — jak potvrzeno mi bylo v nale-

zinci, — že hospodái sami o to již dnes žádají. V alp-
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ských zemích tento zpsob ponechání dtí u matek — slu-

žek se osvduje, dít vychovává se za dozoru blízké matky

v hospodáství a vychová se asto spolen i s dtmi
hospodáe, což má také ten dobrý pro hospodáství výsle-

dek, že dít takové, když vyroste, netouží po jiném zamst-
nání a že zstane opt pi hospodáství.

Teprve po tom, když by z pedcházejícího nemohlo
býti nic provedeno, musí se dít zaopatiti bu v obci do-

movské nebo v obci pobytu.

Snad bylo by potebí zmíniti se o tom, zda lépe jest

zaopatiti dít v ústavu i v rodin. Jest jisto, že máme
adu dobrých sirotinc a ústav vzorn vedených, z kterých

vyjdou dti dobe vychované, ale ponvadž pak musí te-

prve na praktický život zvykati, proto zaopatení u dobrých

pstoun a tím tedy ve výchov rodinné musíme dáti ped-
nost. —

Jest ješt jeden velmi dobrý zpsob zaopatení dtí,

který jest asi tak mezi sirotincem a péí rodinnou a hlavn
v AngHi zaveden; jest to zizování rodinných kolonií Scote-

red Homes v Sheffieldu. Jsou to malá hospodáství se

skupinou 10—15 dtí, které pracují na polích a zvykají

tak skutenému životu za vedení bezdtné, rodiny nebo ro-

diny se staršími dtmi.
Dobré pstouny sluší vyhledati za pomoci obcí, jich

chudinských rad, za pomoci okres na návrh komisí okres-

ních pro péi o mládež. Není však možno vždy dodati dít

nemanželské do domovské obce; jsou pípady, kde nutno

šetiti matky, která nemže se provdati vbec — neb matky

ped uskutenním satku.
Umístní dtí v jich obcích domovských neb v obcích

pobytu bude míti to dobré, že budou dti stejnomrn v zemi

rozdleny a ne jako dnes, kdy v nkterých obcích a okre-

sích nachází se zídka njaký nalezenec, kdežto na druhé

stran jsou nkteré okresy plny nalezenc, kde pak na tako-

výchto místech provozuje se opatení nalezenc pímo po

živnostensku, které — zdali jest správné a zdravé — mže
si uiniti každý sám svj úsudek.

Vedle pée o obživu a zaopatení dítte, chceme-li míti

veškerou péi dobe organisovanou, musíme zavésti i dobrý,

organisovaný dozor úední a to hned v prvních dobách

dtství, v dob kojenství ;a to odbornými orgány, za jaké

sluší pokládati jen a jen lékae.
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Nedá se vbec mysliti, aby tam, kde jde o zdraví lid-

ské, aby tam, kde jest urovati a odstraovati to, co zdraví

lidské podrývá, aby mohl fungovati nkdo jiný, než léka,
zejména uvážíme-li, že práv u kojenc jest onemocnní
asté a úmrtnost veliká. I v Uhrách uznán byl jedin lé-

kaský dozor na základ zkušeností za jedin správný. Zá-
kon štýrský též jasn naizuje lékaskou návštvu, a to

pravidelnou bhem 4 nedl po pijetí dítte do pée nalezi-

necké a pak pravideln ron dvakráte.

Mimo tento lékaský dozor doporuuje se, aby chudinské
neb sirotí rady samy prostednictvím svých len — nej-

lépe žen — astji v roce prohlídku dtí konaly a také i toto

v štýrském zákon jest naízeno. Takovýto dozor, prohlíd-

ku se strany chudinských rad a komisí okresních pro péi
o mládež za pomoci léka obecních a obvodních považuji

za nutné nejen v dob mládí dítte, ale i také doporuuje
se, aby dohled prodloužen byl dále i na vk školní, kde pak
zajisté i za pomoci orgán školních lehce opatiti by se

dalo.

Kladu váhu na vykonávání dozoru ženami v celé chu-

dinské otázce a jest žádoucno, by práv ženy byly len-
kami chudinských rad a zejména pro odvtví pée o chudé
dti a to proto, že práv dítti opuštnému schází asto
vroucí srdce matky a pak známo i z praxe, že i v jiných

oborech chudinství ženy se výborn osvdují, jak vidíme

to ku p. v nemocnicích, kde práv ženy ukazují velikou

schopnost k obtavosti a lásce k bližnímu.

Však celkový dozor nemel by jako dnes koniti rokem
14., kdy dít pestupuje do života praktického a kdy nej-

vtší nebezpeí jest, že mže dít svedeno býti z dobré
cesty. Také i asto vidíme toho píklady; víme ze zkuše-

nosti u obcí, že práv s takovými výrostky, a mužského a
ženského pohlaví jest nejvíce práce. Zajisté každý z obec-

ních starost mohl by vypravovati z doby svého úadování,
jaká potíž jest s hochy zanedbanými nebo s dvaty, které

postrkem již v mládí 15 rok jako prostitutky do domovské
obce jsou poslány, A zde práv dá se mnoho vykonati.

Naší povinností jest, co nejenergitji této vci se ucho-

piti, nebo musíme vycházeti od toho, co plátno by bylo

starati se o dít do 14. roku, o jeho zaopatení i o jeho

výchovu, a pak po 14. roce ponechati je osudu — jak ve-

liká škoda asu i všech penz vynaložených na dít, které
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ponecháno jsouc bez dozoru se zkazí a pipadne a tím a
oním zpsobem ku potíži obci a lidské spolenosti.

Dle dnešních zkušeností mohu tvrditi, že tento dozor

po 14. roce (mimo dti podporované fondem sirotím) ne-

provádí se tak, jak v zájmu ochrany výchovy jest potebí

a sám jsem ze zkušenosti veden byl k tomu, aby dtem
osielým, chudým a opuštným nejenom místa u dobrých

zamstnavatel a mistr byla opatována, ale i aby na dále

v evidenci vedeni býti.

Abych pesvdil se také, že toto tvrzení spoívá na

pravd, vykonal jsem šetení u 32 sirotinc v echách za

posledních 5 let, a tu pišel jsem k zajímavým datm. —
Z tchto 32 sirotinc vystoupilo 907 dtí, a to 536 chlap-

c, 371 dvat, a správy sirotinc neb obce poznamenaly

vesms, že dti dány byly na uení rzným emeslm,
nebo do služby. Zajímavo jest, že u tí sirotinc a prá-

v u tch, které vedou dti v evidenci i pozdji, seznává-

me ze zpráv, že vedle emesel poslány byly dti také na

školy a stední a odborné, že zamstnány byly v obcho-

dech, v kanceláích, a také i nkteré stavu uitelskému byly

vnovány.
Když ptáme se však, kdo v t,chto 32 sirotincích vede

dozor bhem doby uební po 14. roce, tu ada sirotinc

zhošuje se této otázky tím, že odpovídá bu píbuzní,

poiTuník, c. k. soud, okresní ústav pro zprostedkování prá-

ce a ada jich odpovídá pímo, že další evidence nestává.

Mezi sirotince, které vedou další evidenci a u kterých

zaznamenáváme velmi pkné výsledky, patí na p. sirot-

inec Pražský, Klatovský, Nmeckobrodský, v Pardubicích

s pomocí sirotí rady, správa dtského asylu v Praze a

pak mohli bychom i jmenovati Jiín, kde spojení s vystoup-

lými sirotky udržuje se pomoci vánoních nadílek.

U sirotinc okresních, kde odcházejí dti do svých

domovských obcí, tam jest evidence nejtžší, a myslím, že

žádná, ponvadž sirotince ponechávají tuto evidenci do-

movským obcím, které však asi ji nevykonávají.

Proto zajisté každý uzná, že doba po 14 letech jest do-

bou, kde nejvíce jest potebí opatrnosti, a že zde na míst
jest ochrana mládeže, kterou považovati musíme za podstat-

nou ást chudinství.

My víme ze zkušenosti, že spustlosti pibývá a také sta-

tisticky víme, že práv rekrutuje se spustlost ze stavu dtí
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tídy chudé a zejména pak z dtí opuštných. Proto dopo-
ruujeme, aby zde za pomoci chudinských rad a v okresích

za pomoci okresních komisí pro péi o mládež tato ochrana
mládeže se vyrovnávala. Není možno se spoléhati na malé
obce, které spokojí se jen s opatením pée hmotné dítti,

a to ješté nkdy zpsobem nevhodným, posíláním dtí po
poádku, a neschází i dokonce obcí, které prost pošlou
dti žebrotou.

Janisch vypoítává celou adu píin, které mají za

následek spustlost, mezi kterými práv uvádí žebrotu, ští-

tivost práce, noní potulování, požívání alkoholu i nikotinu,

neposlušnost oproti každé autorit, odpor proti náboženským
zákonm, hrubost povahy, krádež,

, podvody, ublížení na
tle. Jestliže bez ochrany dít spustne, jest nebezpeí nejenom
pro dít samo, nýbrž jest zde i nebezpeí pro celou spo-
lenost i její právní ád. Dnes stanou-li se takovéto pípady
mravn spustlých a zanedbaných dtí, jest jediný zpsob
ochrany výchovy, že dodají se do rzných ústav, do po-
lepšoven, což však nehodí se na všechny pípady a také

ústav tch jest málo.
Aby se dnešnímu stavu odpomohlo, jest úkolem to nové

osnovy zákona o ochranné výchov, kterážto osnova
má mnoho, co by se jí vytýkati mohlo a také i v této vci
známy jsou pozmovací návrhy uinné jednak zemským
výborem, jednak komisí pro ochranu mládeže. Dle dnešních

zákon vztahují se veškerá naízení na mládež spustlou,

když tato dopustila se njakého trestního inu, kterážto ny-

njší osnova vztahuje se i na mladistvé nedosplce, když
jest nebezpeí spustnutí a vinou a nevinou rodi neb pí-
buzných. Není-li v pípadech takových výchovná pée v ro-

din, neb se strany orgán chudinských nebo soukromé
dobroinnosti, aneb jsou-li tyto prostedky nedostatený, na-

stupuje výchova ochranná, a sice k naízení soudu
bu trestního, šlo-li o njaký in trestní, nebo poruenské-
ho, kde uiní tak tento soud bu sám nebo na návrh jiného

a výslovn šetení provádí úad politický.

V celém zákon vyhrazuje se moci výkonné vtší kom-
petence než zákonodárství zemskému a pece zákonná úpra-

va ochranné výchovy nepochybné do oboru zákonodárství

zemského náleží. — Dle návrhu spíše by se podo-
balo, že autonomní správy mají shánti potebné peníze a

prostedky, o používání pak má rozhodovati jiný. Ponvadž
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však vycházíme se stanoviska toho, že ochranná výchova
jest ástí celé chudinské pée, a pihlížíme-li k stávajícím

zaízením, máme za to, že íšským zákonem jednotným pro
všechny zem dala by se vc tžko uspoádati. Ochranná
výchova nemá býti opatením trestním, nýbrž, ježto jde

spíše o mládež spustlou, z nejvtšího percenta z bídy a

chudoby, kde tedy o dti chudé jedná se ve smyslu zákona
chudinského a také na to musíme tak hledti.

Mimo to, s ím nemžeme souhlasiti, jsou stanovení a

zízení nové zemské komise, tedy nové organisace, kde
dalo by se oekávati dle našich zkušeností dlouhé byrokra-

tické vyizování a mimo to vytýkali bychom tomu také to,

že komise taková nemla by dostatených místních známostí.

Pro msta naše nejlépe by se hodilo, kdyby vci zaí-
zeny byly za pomoci okresích komisí pro péi o mládež,

kde umožnno by bylo lehce chovance umísovati, vyko-
návati nad nimi dohled, obstarávati výplatu vychovávacích

prostedk a udržovati s nimi stálý styk. Zemským zákonem
by bylo pak nutno stanoviti pomr okresních komisí k vý-

borm okresním a úadm poruenským, pak ku stávající

již komisi zemské a také k zemskému výboru samému.
V úvaze všeho doporuoval bych pro celou výchovu,

pro celou péi, výživu i výchovu, aby vykonávaly ji chudin-

ské rady a komise okresní, ímž zahrnuty by byly všechny
obce menší, kde chudinské rady zíditi není možno, pak zem-
ská komise pro péi o mládež a jako nejvyšší úad fungo-

val by zde zemský výbor.

Zizování chudinských rad doporuováno bylo již na
sjezdu minulém a nemohu jinak, než co nejveleji doporuo-
vati obecním správám zizování jich tam, kde posud nejsou,

a tam zkoncentrovati celou ádn organisovanou péi o chudé
zárove s péí o chudou mládež osielou a opuštnou.

Nedoporuuji v našich mstech zizování nových rad si-

rotích, nechci mluviti snad také proti nim, ale uvážíme-H,

jak sirotí rady zízeny jsou, že bu mají za úel podporovati

poruenský soud, nkde zase, kde vyvolány byly zemským
výborem, týkaly se spíše innosti jich pi dtech podporova-

ných zemským fondem sirotím, zkrátka založeny jsou na
rzném základ a rozdílném pojímání. Ješt tam snad by
setkaly se s úspchem pro ochranu mládeže, kde již pi
zakládání myšleny byly jako okresní organisace ochrany

mládeže.
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Nedoporuuji tudíž, zejména pro naše menší msta ven-
kovská, také z toho dvodu, že kdyby stávaly vedle chu-
dinských rad a vedle komisí okresních, že by tím celá pée
byla v jednotlivém mst rozptýlena a trpl by tím vlastní

úel. Snad ve vtších mstech mohly by se sirotí rady po-
nechati, jako ku p. v Pardubicích, kde dobe sirotí rada
funguje, ale i zde doporuil bych spíše, aby stály jako
ást rady chudinské, ili jinými slovy, že by zde byla v chu-
dinské rad specifikace, jak to i tam vidno, a rozdlení
práce. Pro organisaci pée chudinské není tudíž teba si-

rotích rad, ale nutno jest, abychom na péi chudinskou
pohlíželi jako na úkol sociální.

Chudinské rady šly by ruku v ruce s okresními ko-

misemi pro péi o mládež, které stály by za zemskou ko-
misí, v komisích okresních zasedají dvrníci i z menších
míst celého okresu, takže okresní výbor, který stejn jako

II. instance ve vcech chudinských funguje, ml by zde také

instituci, v které by pée o ochranu mládeže byla souste-
dna. Jako III. pak instancí jest a zstal by zemský výbor,

který stál by jako ústední dozorí úad chudinský.

Koním s tím, abychom péi veškeru vynaložili na
ochranu a výchovu dtí chudých opuštných a nebáli se

i výdaj s péí tou snad spojených, ježto najdete úspory
na druhé stran, kd}' ušetíme zase náklady na káznice a

trestnice. Pro dnešní sjezd pak navrhuji následující resoluci:

Budiž doporueno zemskému výboru království e-
ského :

1. Aby v náhradu za úspory, které dosáhnou se sní-

žením pée nalezinecké ze 6 na 2 léta, vkládána byla

každoron do rozpotu zemského pimená dotace
pro péi o mládež ochrany potebnou, z níž povolovaly

by se píspvky na výchovu a opatení chudých nale-

zenc, pomoci té vyžadujících, po dosažení vku 2 let,

jakož i píspvky na výchovu a opatení ostatních
chudých dtí osielých, opuštných a zanedbaných, od-

kázaných na pomoc veejnou, pokud nestaí k úelu
tomu prostedky zemského fondu sirotího, a to dle zá-

sad u fondu toho obvyklých.

2. Pée o dti podporované z prostedk veejných
budiž vykonávána za ústedního dozoru a vedení výboru

zemského jednotlivými výbory okresními a jejich orgá-
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ny (obvodními lékai, dvrnílcy a p.), pokud se týe
obecními úady neb jejich orgány chudinskými (chu-

dinskými radami a p.) za souinnosti a podpory dobro-

innosti soukromé, organisované v zemské komisi pro

péi o mládež a v komisích okresních, zízených v jed-

notlivých okresích.

3, V zájmu usnadnného, provedení asových úkol
sodáln-humanních budiž doporueno zemskému výboru

zízení jednotného, spoleného referátu zemské správy,

kterému pikázaly by se veškeré záležitosti, týkající se

veejné pée Oi mládež, ochrany potebnou (zemský fond

siroití, nalezinectví, ochranná výchova, zemské polep-

šo,vny, veejná chudinská pée o mládež, podporování
Oirganisované pée soukromém a p.).

4. Ježtoi není nadje na brzkou úpravu veškerého

chudinství, budiž zatím projednána osnova ohledn úpra-

vy chudinské pée o mládež se zetelem k chystanému
zákonu o výchove ochranné.

K (velice prohloubeným vývodm p. posl. dra Š u b r t a

piinil dv. rada dr. Dvoák nkolik vcných poznámek,
v nichž ocenil pedevším vcnou propracovanost a prohlou-

benost 'vývod a podnt p. eníka, jež mly by vzbuditi

ohlas v kruzích všech zástupc obcí a mst, aby dosaženo
bylo icíl vytených zájmu obcí chudinskými bemeny na dti
píslušné petížených.

Zemský Wýbor koná v dobách finanní tísn zem bez

velkého ruchu znenáhla vážné pípravy k postupné úprav
pée o mládež chudou ve smyslu intencí vytených v osnov
nového ádu chudinského. Snahy zem. výboru nesou se

k tomu, aby se chudé dti manželské a nemanželské vbec
staly úastnými výhod, jichž dosud dostává se jedin nale-

zencm, 1 j. dtem nemanželským, zrozeným v porodnici.

Cíle zem. výboru nesou se jednak k tomu, aby jednotností

pée o chudé dti vbec odstranna byla dosavadní ne-

srovnalost výhod nalezenc, tvoících veejným zaopatením
na máklad fondu zemského jistou privilegovanou kastu. Zem.
výbor volí pi tžké tísni financí zemských a pi ochromení
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zákonodárné innosti prostetílcy jedin možné, jež zasluhují

všeobecného uznání a ocenní.
Pedevším zhošuje zemská správa zastaralou instituci

nalezineckou postupn veškerých dosavadních finanních pí-
tží jednak odstraováním zvláštních nepimených výsad
hmotných, jichž dostávalo se dosud výhradn nalezencm,
jednak obmezováním zneužívání fondu zemského matkami
a otci nalezenc.

Úspor, dosažených dosavadními opateními, jakož i pro-

jektovaným zkrácením pée naiezinecké ze 6 na 2 léta, vy-
potených úetními pdborníky okrouhle as na 400.000 K
ron, má býti použito ku založení zvláštní chudinské dotace

za úelem rozšíení veejné pée nejen na opuštné nale-

zence od 2 do 14 rok, nýbrž na dti opuštné a veejné
ochrany potebné manželského i nemanželského pvodu v-
bec, které by nemohly býti píslušnými obcemi náležit

ppateny. Z toho patmo, že dmyslnými projekty moderní
úpravy pée o mládež snaží se zemská správa zameziti nejen

nové petížení rozpotu zemského, nýbrž každé nové plus

bemen chudinských obcím a okresm, jímž má se krom
Ijoho dostati výhod, vyplývajících z usnadnní zaopatování
opuštných nalezenc místo do 6. roku od 2. do 14, roku,

jakož i všech dtí opuštných i osielých dle analogie do-

savadního zaopatování sirotk.

Osporná akce zem. výboru týká se i obmezování svo-
vání dtí cizím pstounkám, zabývajícím se živnostensky

chovem nalezenc na úk/or vlastního i cizího dítte, a usnad-

ováním vlastním matkám nalezenc konání mateských po-

vinností úpravou sazeb ošetovných, ježto není nadje, že

by dzím pstounkám mohly býti sazby ošetovné dle dra-

hotních pomir upraveny. Zástupcové obcí budou zajisté

vítati tyto úsporné projekty zem. výboru.

Pan dr. Ant. Tma, sekretá zem. výboru, doporuuje,
aby správy sirotinc, útulk a výchoven, v nichž opateny
jsou chudé dti, i dti osielé a opuštné v král. 'eském,

upozornny byly na dležitost evidence dtí tch po vystou-

pení jich z pée ústavu ; nejlépe by bylo, aby upozornní
10 vydáno bylo zemským výborem, k nmuž mla by se ve

smru tom podati žádost.
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Pan Josef Lukeš le, c. k. pošt. kontrolor z Pardubic,

upozoruje, že v ústavech dti celkem píliš draho se vy-

chovávají. Kdyby se vtší ást z nákladu na ústavy ty v-
novaného poskytla pstounm, docílilo by se dle jeho pe-
svdení jiných výsledk. Ústavy nedají dítti tch zkuše-

ností, které obdrží dít v rodin u pstoun. Pstouni musí
se ovšem peliv hledati. Doporuuje, aby dti dávány byly

hromadn rolníkm a hospodám v ošetování; u nich ne-

budou míti újmy žádné, zvyknou si práci zemdlské, na-

budou lásky k hroud a hospodái se tím znan prospje
i po stránce hmotné ; nesblíží se tak s institucemi mstskými
a pispje se k ešení otázky nedostatku pracovních sil zem-
dlských. Obce se beztak sirotincm vyhýbají.

Referent p. MUDr. Š u b r t souhlasí s návrhem p. sekr.

dr.Tmy a podotýká, že zemský fond sirotí vzorn je spra-

vován výborem zemským a zejména též pokud se týe evi-

dence dtí z nho podporovaných.

Po té návrhy referentovy s dodatkem p. sekr. dra Tmy
jednomysln schváleny.
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MAG. RADA MANSVET WALDSTEIN:

O PORUENSTVÍ z POVOLÁNÍ.

Otázka porunická byla ode dávna vždy bolavou stránkou

spolenosti lidské a všemi povolanými úady a státními a
samosprávnými velice zanedbávána, a to zejména poTcud se

týe chudých, úpln osielých aneb nemanželských dtí. Jsou
zajisté mnohému z nás známy zjištné pípady, kdy sirotku,

manž. neb nemanželskému dítku, teprve, když se ml ženiti

neb provdati, za úelem prohlášení za zletilého opatován
byl poruník.

Teprve pi píprav všech národ rakouských na vzácnou
'a významnou slavnost 60. výroí vlády Jeho Apošt. VeU-
enstva a když vyšlo s Nejvyššího místa heslo ,,Vše pro
dít", rozvinula se takka horená innost na všech stra-

nách, zejména ve vládních a samosprávných, ba i v soukro-

mých kruzích, aby významné jubileum bylo zakládáním do-

broinných ústav pro dít dstojn a úeln ve smyslu
pání Jeho Velienstva oslaveno. Vládní kruhy, úady státní

(jak soudní tak politické) a úady autonomní poaly svoji

pozornost mimo jiné otázky dobroinné vnovati též otázce

poruenské. A vláda již podala píslušné návrhy na zmnu
zákon v píin ochrany mládeže, bude ješt asi dlouho
trvati, než poruenská, v mnohém smru nevyhovující a ne-

dostaující otázka poruenská se utváí zpsobem náležitým

a pomrm a potebám spolenosti naší vyhovujícím.

Hlavním a nejdležitjším bodem v úprav poruenství
bude, vyhledati dtem chudým, osielým a nemanželským po-
runíka zpsobilého.

Mimo to bude velice nutno i té otázce vnovati po-

zornost, aby otcové, kteí nekonají povinnosti k svým dítkám,

byli zbavováni moci otcovské a aby jim byl zjednán ádný
poruník, a aby zejména soudcové v podobných pípadech
orgánm o to zakroivším, šli na ruku a jim byli nápomocni.

Jak obtížno jest dítkám tmto opatiti poruníka, ne-

teba ani uvádti, nehled ani k tomu, že, i když se po-
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runík pro takové dítky najde, poruník ten jeví lhostejnost,

vlažnost, neinnost, ba mnohý poruník pro nezkušenost a

neznalost pedpis a pro pochzky tím nastalé vidí v tom
nemilou povinnost, ba i zkracování na jeho nkdy i skrovné

mzd.
Ustanovení poruník jednotlivým nemanž. a chudým

dtem osielým, jakož i dtem, jichž otcové byli zbaveni

moci otcovské, jest neBostatené, ba jest takka formální.

Proto jest prospšno a doporuuje se, dokud státní úady
zevrubnjší pedpisy v píin poruník z povolání nevy-

dají, zavésti dle vzor zahraniních souborné (generální),

hromadné poruenství (t. j. poruenství z povolání). Dnešní

zákon sice nezná poruník z povolání, vyjma poruenství

editele nalezince nad dtmi v porodnici narozenými a proto

bude nutno, než úady státní píslušné pedpisy v té vci
vydají, aby obce jmenovaly resp. navrhly soudm poru-

enským osoby úední k pijetí poruenství, svým úedním
postavením a znalostí práv zpsobilé.

Dležitým bodem pi úprav poruenství a s tím úzce

souvisícího chudinského opatení jest upraviti souasn péi
o dti do výchovy cizím lidem (pstounm) svené, nebo
co jest plátno dáti podporu na výchovu dtí, když volba

pstoun nebyla šastnou, když dítky byly dány na výchovu

takovým pstounm, kde jim hrozí zkáza jak po stránce

zdravotní, tak i mravní. Zákonodárství naše, bohužel, o tuto

stránku dosud málo se staralo, a bohužel, málo obcí koná

svou povinnost v tom smru, a mnohé obce, Utujíce ne-

patrného nákladu na ádnou výchovu nemanž. dítka neb

chudého sirotka, neuváží, jak velké náklady v budoucnosti

vzejdou opatením tchto svých píslušník a event. jich

rodin, a neuváží, jakých výloh tímto preventivním opatením

by si ušetily.

Otázku poruenství z povolání pro dítky
nemanželské a chudé sirotky, jakož i pro dítky,

jichž otcové byli zbaveni moci otcovské, a

otázku pée o dítky tyto, cizím pstounm sv-
ené, dlužno vždy souasn upraviti a ešiti,

má-li se kýženého výsledku v této vci docíliti.

Jest tudíž nejdležitjší otázkou pro obce všecky, by

nejen jmenovaly, resp. navrhly zpsobilého poruníka z po-

volání, ale i ustanoviti zvláštní k tomu zpsobilé orgány,

kteí by mh péi o chudé dítky osielé, nemanželské dti
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a o dítky, jichž rodiové byli zbaveni moci otcovské, bez zetele
na jich píslušnost a to ovšem vždy na úet obce, kam dítko

písluší.

Obec Pražská a mnohé jiné obce v království eském,
jako Pardubice, Nm. Brod a jiné v ostatních zemích rakou-
ských, konají již dávno svou povinnost, starajíce se nejen

o své, nýbrž i o cizí dítky prostednictvím píslušných orgán,
pokud se týe Prahy, prostednictvím sboru otc chudých,
dále tím, že umísují je bu v sirotincích, aneb u ádných
pstoun na venku dle pomr dítka a že vyhledávají jim

m'ísta uovská a služby u rzných chlebodárc a zamst-
navatel.

Dležitost otázky poruenství z povolání a pée o dítky

osielé a chudé vbec velice správn vystihla a rozešila

mstská rada v Moravské Ostrav. Dovoluji si proto uvésti

nkterá dležitjší ustanovení mstského úadu pro ochranu
dítek a generální poruenství v Mor. Ostrav, jenž dne
1. ledna 1909 vešel v život a které ustanovení sepsal pro
mstskou radu v Mor. Ostrav p. rada z. s. Dr. A. Navrátil

za úelem dosažení úinné ochrany poruenc a náležité

podpory zájm dtí a svenc pomoci a ochrany pote-
bujících.

Dohled a vrchní vedení úadu náleží starostovi msta,
jakožto pednostovi úadu; pednostové soudu okresního a

politického úadu okresního jsou poradními leny pedsta-
venstva. Kdyby úadu toho pijmouti nechtli, ustanoví obecní

výbor dva jiné poradní leny pedstavenstva.

Oad pednostv a len pedstavenstva je estný.

Oad pro ochranu dtí je povolán a povinen soudu ve

vykonávání soudní moci poruenské býti nápomocen a má
tedy na všechny žádosti a dotazy soudu bez prodlení od-

povídati.

Oední bžné práce vykonává kanceláský personál, úadu
pro ochranu dtí pikázaný.

Kanceláský úedník je pro ten pípad, že soud jej usta-

noví poruníkem nemanželských a chudých dtí, zvlášt po-

vinen pijmouti a svdomit vykonávati poruenství soudem
jemu svená a je v této vlastnosti úedním poruníkem
z povolání (poruník generální, souborný).

Aby úad pro ochranu dtí mohl úkolu svému co do
dozoru, zejména pak co do nabývání zpráv o dtech a co

do obanského dohledu na poruence a svence náležit do-
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státi, má k tomu dozorí personál, obcí placený a ustanovo-

vací listinou povený, a to sirotího inspektora a potebný
poet dozorc a dozorky sirotích.

Zízencové tito mají opatrování dtí a poruenc po-

moc; a ochrany potebujících v obci, dle ustanovení 'instrukce

stále míti na zeteli, zanedbáním Ve výchov svenc vždy

eliti a náležitou péi o dti nebezpeí nebo opuštnosti vy-

dané tím, že podají pimená oznámení, zapoínati.

Na dozor a péi o dítky do 7 let a poruence ženského

pohlaví butež zizovány dozorkyn sirotí.

Pée o poruence provádí se tím zpsobem, že pro kaž-

dého pod dozor daného poruence vyhotoví okresní soud úadu
pro ochranu dtí sirotí lístek, který obsahuje údaje o ro-

din poruencov, jeho majetku, jakož i ostatní data jeho ro-

di nebo poruníka a pimenou vložku na údaje dalším

vyhledáváním zjištné. Sirotí lístek poznamená se do se-

znamu kontrolního, a dle jmen sestaveného a odevzdá se

inspektoru sirotímu, Icterý v píin pée o poruence a

mládež další potebné opatení ve smyslu stanov tohoto

úadu uiní. Mimo to dítky úadu pro ochranu mládeže sv-
ené podléhají zvláštní péi lékaské, již vykonávají

obecní lékai. Lékai tito dle poteby po vyšetení odkáží

je na lékae neb do nemocnice.

Okresní soud sdlí úadu pro ochranu dtí dle msíních
výkaz farních úad nemanželské porody a pipojí do-

tazník form. ís. 60. íz. nespor., potom úad pro ochranu

dtí ihned zavede pedepsaná vyhledávání, pedvolá matku

dítte, dotazník pehv vyplní a okresnímu soudu navrátí;

zárove budiž navržen mstský úedník úadu pro ochranu

dtí za poruníka z povolání (generálního), nejsou-li tu po-

mry rodinné nebo okolnosti zvláštního zetele hodné, pro

nž by bylo nutno nebo žádoucno jmenovati jiného poru-

níka. Potom soud ustanoví poruníka ve smyslu § 199. ob.

z. ob., poruníku z povolání dá vykonati slib a dodá úadu
pro ochranu dtí lístek sirotí.

Zárove s ustanovením poruníka zaídí se i pée o po-

ruence dozorími orgány dle zpsobu díve uvedeného. Po-

runík z povolání pak neprodlen zavede po'tebné šetení

o zjištní pomr majetkových, pracovních a mzdových ne-

manželského otce, píslušnosti dítte a úplatní nároky dí-

tte na výživu, vychování a zaopatení. Aby se tohoto úelu
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dosáhlo, pedvolají se soudem poruenským matka a otec

dítte a poruník z povolání k ízení soudnímu.

Neuzná-li otec otcovství, nechce-li se zavázati k placení

vymené alimentace, nebo neuposlechne-li soudního ped-
volání, tedy zažádá poruník z povolání hned pi soudním
ízení o zmocnní ku vedení soudní pe a eventuelní piknutí
práva chudých protokolárn nebo co nejdíve zvláštním po-
dáním a pak ihned podá žalobu.

Zárove s žalobou na uznání otcovství a na placení vý-

živného mže poruník z povolání souasn uplatniti ná-

roky matiny na odškodnní, zejména výloh porodních a

šestinedlních, žádá-li o to matka, obdržev od ní nebo jejího

zákonného zástupce k tomu plnou moc.

Poruník z povolání peuje, aby platy vyživovací byly

skuten v)T3láceny a má je, když toho je potebí, vymá-
hati nucené.

Dále je poruník z povolání zavázán poruníkm jedno-

tlivým v záležitostech poruenských radou i skutkem býti ná-

pomocen, jim zvlášt pi vymáhání plat na výživu pispí-

vati a má právo je na základ plné moci jemu udlené za-

stupovati, aby práv a zájmv poruencových úspšn hájiti

a uplatovati mohli.

Nicmén jest poruník z povolání oprávnn bezplatn
opatovati místa uednická a služebná poruencm a dítkám

ze školy propuštným.

Dohled na výkony porunické tohoto poruníka z po-

volání bude míti sirotí rada obecní a poruenský soud.

Ochranná rada.

Oadu pro ochranu dtí pidány jsou dv samostatné,

dle národností dlené rady ochranné, eská a nmecká, které

jsou k tomu povolány, aby mravní, tlesné a hospodáské
blaho dítek pomoci a ochrany potebných, hmotnými pro-

stedky podporovaly a zejména dle svých prostedk o tyto

cíle se vynasnažovaly

:

1. Dítkám ochrany potebným zizovati a udržovati

zvláštní ochranné stanice dtské a útulny (denní), v nichž

by dtem za náležitého dozoru nejen pobytu a zamstnání,

než i pimené stravy se dostalo.
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2. Dítky u zpsobilých k tomu rodin (pstoun a stra-

vovatel), dále v ústavech, dtských útulnách, feriálních ko-

loniích a léebných ústavech umísovati.
3. Dtem pomoci potebujícím poskytovati hmotných pod-

por; budiž však upuštno od toho, darovati peníze rodim
nebo poruníkm, vyjma pípady, zvláštního zetele zaslu-

hující, a vždy budiž pak o to postaráno, aby výhoda z da-

rování dítku samému vyplynula (na píklad zakoupením šat-

stva nelDO potravy).

4. Peovati o ochranu kojenc a matek, a za tím úelem
zizovati jesle (pro nemluvata), útulky pro nedlky atd.,

jakož i mléko a výživné praeparáty pro kojence za mírnou
náhradu dodávati.

Aby dosáhlo se vytených úel, použije se subvencí

obecních, dobrovolných píspvk, sbírek, výtžk ze slav-

ností a pod.

Dary došlé dodají se obma radám ochranným stejným

dílem, není-li dárcem vysloveno zvláštní pání o použití

nebo rozlenní obnosu.
Ob ochranné rady tvoí se z píslušník obecní rady

sirotí dle jejich národností, takže eské rad ochranné budou
náležeti eští lenové obecni rady sirotí a nmecké ra*d€

lenové nmetí.
Každé z obou rad ochranných jsou vyhrazeny tyto vý-

kony
1. Vohti si po jednom pedsedovi a po dvou pehlí-

žitelech út.
2. Usnášeti se o zpsobu, jak nakládati s penzi, jež

jsou dotyné rad sirotí volny k používání, hledíc pi tom
k úelm v § 6. vyteným, jakož i usnášeti se o návrzích,

podaných pedstavenstvu úadu pro lochranu dtí, nebo lenm
dotyné rady ochranné.

3. Pijímati a schvalovati roní zprávy pedsedovy a

pehlížitel út.
Dležitjší ustanovení pro obecní radu sirotí msta Mo-

ravské Ostravy, zízenou na podporu úedních výkon po-

ruenského soudu jsou tato

:

Starosta neb jeho zástupce jest pedsedou rady sirotí.

lenové rady sirotí ustanoví se usnesením obecního za-

stupitelstva na dobu 3 1 e t
;
poet len uren je na 24 a

polovice z nich je píslušník eské národnosti a polovice

z píslušník nmecké národnosti.
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Kdyby se poet len zmenšil, doplní se pimen na
zbývající období funkní.

Za leny obecní rady sirotí povolují se mimo zástupce
církve a školy také ty osobnosti, které mají zájem na zá-

ležitostech pée o mládež a které jsou ochotny prací si-

rotí rady úinn se súastovati.
Kdyby nkterý len trvale své povinnosti zanedbával)

mže jej obecní zastupitelstvo lenství zbaviti.

lenové rady sirotí mohou býti svéprávné osoby obojího
pohlaví, jsou-li státními obany a mají-li obanská práva.

Obvod sirotí rady vztahuje se na mstský obvod mstské
obce Mor. Ostravy.

Nehledíc k oboru psobnosti z úedního povolání úadu
pro ochranu dtí, má sirotí rada za estný úkol

:

1. bdíti, aby poruníci a opatrovníci o poruence (sv-
ence), o jeho výchovu a chování dle své povinnosti péi
mli;

2. podávati úadu pro ochranu dtí nebo poruenskému
soudu zprávu:

a) když pro zanedbání ošetení nebo výchovy, nebo pro
zneužití práva rodi, nebo pro hrozící neb nastalé opuštní
jest nutno, aby poruenský soud zakroil;

b) když se doví, že jest potebí ustanoviti poruníka,
spoluporuníka nebo opatrovníka;

c) když zví o nebezpeí pro majetek poruencv;
3. úadu pro ochranu dtí navrhovati zpsobilé osoby,

které jsou ochotny pevzíti poruenství nebo opatrovnictví;

4. spolupsobiti pi výbru povolání poruenc škole od-
rstajících nebo již odrostlých, poruníky v tomto smru
podporovati a dopomáhati poruencm na pimená místa,

pro povolání jim se hodící.

Sirotí rad jsou na provádní jejích úkol dáni k ruce

zízenci úadu pro ochranu dtí.

Sirotí rada pesvduje se dále zvlášt o vykoná-
vání poruenských záležitostí mstského ge-
nerálního poruníka z povolání, zejména co se

týká dtí nemanželských, a zpozoruje-li vady a ne-
správnosti, oznámí je poruenskému soudu;
dále vede dohled na pstounskou dozorí innost
mstských dozorc a dozorkyní sirotích a povážlivé zá-
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ležitosti, nepoádky a nedopatení bez prodlení staro-

stovi ohlásí.

lenové obecní rady sirotí jsou zavázáni k mlelivosti

o tom, co pozorovali pi vykonávání úadu svého,

pokud úad jejich sám vi úadu pro ochranu dtí, vi
soudním nebo jiným úadm nevyžaduje opaku.

Ze svrchu uvedeného vysvítá jasn, že po zpsobu mst-
ského úadu pro ochranu mládeže v Mor. Ostrav daly by
se pomrm místním dotyné obce odpovídající úady pro

ochranu mládeže zavésti ve velkých mstech, zejména

mstech prmyslových.
Doporuují se proto spisy c. k. rady zem. soudu p. Dr.

A. Navrátila povolaným kruhm k bedlivé úvaze a k pro-

studování zaízení tohoto úadu v 'Mor. Ostrav na míst
samém.

Dle výroní zprávy o innosti mst. úadu pro ochranu

mládeže v Mor. Ostrav za r. 1909 osvdilo se poruen-
ství z povolání v plné míe. Bylo tomuto poruenství

z povolání podrobeno 604 poruenc a bylo pi tom dbáno
pomr zdravotních dítek vbec. Mimo to jmenovaný mstský
úad byl v ilém spojení, pokud se týkalo školních dítek

se školními úady, což mlo za následek lepší výsledek ve

škole jak po stránce mravní, tak i v prospchu školním,

tak že i matky dítek, tomuto úadu nepodízených, s dvrou
se obracely o pomoc k mstskému úadu v píin zakro-

ení jich dítek u školních úad.
Mst. úad pro ochranu mládeže v Mor. Ostrav staral

se též o dítky ze školy vystoupivší tím, že jim vyhledával

píhodná místa k uení se emeslm u rzných službodárc,

ml dále dozor nad dtmi ve výchov se nalézajícími.

Placení inspektoi (dozorci) tohoto mst. úadu požívali

vtší vážnosti a autority a sice pro své úední postavení než

estní funkcionái dozorí, nebo placený dozorí orgán v pí-
padu, že se neosvdil neb nekonal povinnosti své, mže se

nahraditi jiným.

'

Jak úeln a prospšn psobil tento mstský úad pro

ochranu mládeže v Mor. Ostrav, lze zevrubnji se pouiti

z výroní zprávy za rok 1909 jmenovaným úadem vydané.

Když rozšíení a zavedení poruenství z povolání v íši

nmecké mlo úspch a skvlé výsledky, jakož i když v rz-
ných mstech rakouských byly uinny popudy k zavedení

poruník z povolání a když již i v mnohých mstech tito
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poruníd z povolání byli uvedeni v život, vydalo c. k. mi-
nisterstvo spravedlnosti výnosem ze dne 15. ervence 1910,

. 19.711, potebné pokyny presidiím c. k. vrchních zem-
ských soud a tato presidia optn zaslala v záležitosti ízení
poruník z povolání výnos ze dne 22. ervence 1910, .
15.316—2/100 píslušným úadm.

Tento výnos vzTiledem k pádným dvodm v ríem uve-
deným a vzhledem k tomu, že všem initelm, zájem na
tom majícím, asi nenf znám, uvádí se sTcoro doslovn:

V n.emecké íši jest zavedení poruenství z povolání
zemskými zákony (i. 136. uv. zákona k nm. ob. zák.)

penecháno rozhodnutí obecních správ. Této pravomoci použí-
vají z vlastního popudu, ím dále tím více, jmenovit vtší
obce. Poet obcí, jež zavedly poruenství z povolání, odha-
duje se nyní v celé íši na 300. V roce 1909 bylo v Prusku
více než 26.000 poruenc pod poruenstvím z povolání. Toto
rozšíení poruensíví z povolání má zajisté svou prfinu pe-
devším v tom, že obce uznávají a správn oceují význam
spolehlivé, v as zakroující ochrany mládeže pro obecné
blaho a zvlášt pro zájmy obecní. Nebo dti, o nž se

nikdo nestaral, jsou následkem zanedbané výchovy vydány
v šanc zkáze mravní a duševní, ba i zloin se dopouštjí,
a jsou pak metlou a obtíží veejnosti, zejména však obcím.
Po zavedení poruenství z povolání nabylo se zkušeností

v tom smru, že poruenství z povolání jest nejen ochranným
opatením, nýbrž že mže i bezprostedn obci býti s pro-

spchem, ponvadž pesnjším vymáháním ahment pro ne-

manželské dti se výdaje na péi o chudé dti podstatn
zmenšují.

V Lipsku vymohl poruník z povolání v roce 1906

221.000 marek aliment pro nemanželské dti, kdežto vy-

dání msta na chudinskou péi o mládež v rodinách umí-
stnou inilo toHko asi 43.000 marek.

Zkušenosti v nmecké íši nastádané dokazují dále, že

poruenství z povolání se osvdilo také ve mstech stední
velikosti a že pi úelném používání sil po ruce jsoucích

tímto zpsobem i se skrovnými prostedky krásných výsledk
dosíci možno.

Nemén píznivé jsou výsledky, jichž dosaženo bylo

pesnjším obstaráváním ústavního poruenství v rakouských

nalezincích. Tyto píznivé výsledky nespoívají jen v tom,
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že se od osob k výživ povinných znané ástky vymáhají
a náklady z veejných prostedk o tyto obnosy zmenšují.

Bylo pozorováno, že od organisování právní ochrany
v nalezincích též poet pibývajících dtí se zmenšuje.

Mnoho rodi, kteí doposud pée nalezinecké, každému
dítti snadno poskytované, zneužívali, a byli s to, aby své

povinnosti k výživ sami dostáli, nedovolává se již nyní
umístní ve veejném nalezinci, ponvadž neoprávnné pe-
souvání povinnosti k výživ maí se psobností ústavního

poruenství. Není pochybnosti, že též veejné, obcemi vyko-
nané pée o chudé dti stejným zpsobem se zneužívá a že

poruenství z povolání jest s to, aby tuto nepístojnost ome-
zovalo. Nehled k tomu, osvobozují se obyvatelé obce, která

poruenství z povolání zavedla, od bemene asto znan
citelného, jež se jím ukládá svováním jednotHvých poru-

enstev. Dle nynjšího stavu našeho zákonodárství jest po-

ruenství z povolání ^ nehledíme-li na nalezince — pí-
pustné ve form t. z v. hromadného poruen-
ství. K nmu dojde tím zpsobem, že soud zizuje poru-
níkem pro všechny poruence, pro nž vhodného soukro-

mého poruníka nelze nalézti, neb za dostateného poklá-

dati, osobnost, jež sama se k tomu nabídne, neb obcí i
spolkem njakým tímto úkolem jest povena.

Výhody tohoto zaízení oproti soukromému poruenství

jsou na bíledni, zvlášt pokud jde o nemajetné a neman-
želské dti, jež poruenské ochrany zvlášt potebují.

Obtíže spojené se zízením poruníka v tchto pípa-
dech jsou obecn známy. I nalezne-li se horlivý, svdomitý
poruník, není pece asto následkem nedostatku potebné
sbhlosti v právních záležitostech s to, aby uplatnil a trvale

uhájil práva dítte oproti osobám k výživ povinným bez

nepomrné ztráty asu a námahy, aby nároku na chudinské

ošetení platnosti zjednal, aby na pstouny náležit dohlí-

žel atá.

K tomu hodí se mnohem lépe osoba, jež z povolání se

zabývá poruenstvím nad qhudými dtmi a hájením jejich

zájm, jež jest obeznámena s dotynými pedpisy a pomry,
a možno-li, požívá úední autority neb úadem njakým
ve svýcíh úkolech jest podporována a tím zbavena obtíží,

s nimiž soukromník pi opatování listin a zpráv asto zá-

pasiti musí.
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Jak osvdilo se zavedení instituce mstskélio úadu pro
ochranu dtí v Mor, Ostrav, bylo poukázáno již díve na
prospšnost tohoto ústavu.

Na základ poruenství z povolání vyvine se sama sebou
jednotná organická úprava ochranných opatení v obvodu
obce a slouení veejných orgán se spoleenskými zaí-
zeními ochrannými ke spolené, vzájemn se doplující
práci.

Zdá se pochybno, mže-li vtší mstská obec svým zá-

konným úlohám v oboru pée o chudé dítky a ochrany
mládeže bez zavedení poruenství z povolání v každém
smru dostáti.

Úední poruenství z povolání hodí se nejlépe k tomu,

aby soustedila se všechna opatení a snahy, jež se vzta-

hují k ochran mládeže v obci, a pak vycházejí od úad
i spoleenských jednot.

V jednotlivostech mže zaízení poruenství z povolání

býti pizpsobeno potu obyvatelstva, místním potebám a

pomrm.
Pro skrovné pomry staí, poví-li obec bu sama

nebo po dohod se spoleenskými organisacemi pro péi
o mládež jednu nebo nkolik osobností vedením poruenství
z povolání.

Tyto povinnosti možno vznésti na nkterého obecního

úedníka, aneb jinou osobnost, jež má porozumní a zku-

šenosti i potebný as.
V Lublani dal spolek pro ochranu mládeže dv sou-

kromé osoby, jimž platí, jako poruníky z povolání soudu
k disposici; osoby ty vedou nyní poruenství nad více než
400 poruenci pimen a k úplné spokojenosti.

Mže tudíž poruenství z povolání rzným zpsobem
a s vtšími nebo menšími pomocnými opateními zaízeno
býti.

Rozhodn však jest úastenství obecního zastupitelstva pi
vci té velmi žádoucno, ponvadž zpravidla možno za to míti,

že obcí zízený poruník z povolání, a úedník nebo sou-

kromník, u správy obecní a jejím prostednictvím i u jiných

autonomních i státních orgán nutné podpory by nalezl.

Zájem a porozumní pro záležitosti pée o mládež se v po-

sledních letech potšitelným zpsobem rozšíily a prohloubily.

Tato okolnost i mnohé výhody tohoto zaízení i výsledky

pokus doposud u nás podniknutých opravují k nadji, že

366



popud k zavedení poruenství z povolání ve smyslu hoej-
ších výklad by u nejedné obce mohl býti pízniv pijat.

Zemský výbor, hled k výnosu ministerstva spravedlnosti

ze dne 15. ervence 1910, . 19.711, uznal, že nynjší zaí-
zení poruenské nevyhovuje asto svému úelu práv v onch
pípadech, kdy nejvíce je teba poskytnouti právní ochrany
a pomoci chudým dtem osielým a opuštným, odkázaným
na péi veejnou neb dobroinnost soukromou, a doporuil
proto a uložil výnosem svým ze dne 4. listopadu 1910, .
97.192 ai 1910, všem okresním výborm a mstské rad
v Praze a Liberci zízení instituce generálního poruníka
z povolání pi okresních komisích pro péi o mládež a

v okresích, kde komise ty dosud se neustavily, jmenování d-
vrník okresního výboru pro péi o mládež.

Vzhledem k (dvodm ve výnosu zemsk. výbom uvedeným
a vzhledem k tomu, že asi všem p. t. pánm lenm Svazu
eských mst nebude znám výnos tento, dovoluji si nkteré
pokyny v nm naznaené uvésti

:

asto chudé dti osielé a opuštné, odkázané na péi
veejnou neb dobroinnost soukromou, poruníka vbec ne-

mají, a i když se podaí získati jim poruníka, omezuje
tento zpravidla innost svou na nejnutnjší jemu naízené
výkony, nemaje potebného zájmu na osudu dítte, o jehož

výchovu má se starati. Než ani horlivý poruník nebývá asto
s to, aby úspšn hájil a platnosti zjednal soukromým prá-

vm dítte oproti osobám k jeho výživ a výchov po-
vinným (vymáhání alimentaních povinností proti nemanžel-
ským otcm a p.) a aby též pípadnému nároku dítte na
péi veejnou (chudinskou, ochrannou a p.) platnosti zjednal,

nemaje potebných znalostí právních, ani žádoucích zku-

šeností a autority úední pi výkonu své funkce.

Je proto úelno a vhodno, aby poruníkem byla
taková osoba, která obeznámena je s pedpisy
o právní ochran dtí a požívá úední auto-
rity a mže proto zájmy jednotlivých dtí hájiti tak, jak

toho pomry jejich vyžadují.

Ježto je úkolem okresních komisí pro péi o mládež
peovati systematicky o dti ochrany potebné v jednotlivých

okresích, béou tím na sebe fakticky povinnosti, uložené po-

runíkm tchto dtí.

Ponvadž pak spojuje v sob okresní komise veejnou
a soukromou innost na poli pée o mládež, mohou — openy
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úední autoritou, a opateny potebnými zkušenostmi a zna-

lostmi i prostedky finanními — poskytnouti nejspíše pomoc
k záchran dítte. A jsou proto nejpovolanjším
orgánem, který by innost poruenskou ve svou
pojal a uskutenil tak — pokud v mezích plat-
ného práva možno — instituci generálního po-
runíka z povolání tch dtí, na které se pée
komise vztahuje.

Dzké organické spojení tchto poru ník
s organ i sací okresních komisí pro péi o mládež
jest podmínkou zdárného vývoje a úspchu této nové insti-

tuce. Okresním komisím oteve se fím rozsáhlé a nad jiné

dležité pole innosti, jež nebude vyžadovati ani zvláštních

náklad, takže mohou v tomto smru i finann slabší okresní

komise vyvinouti úspšnou innost, která by znamenala nejen

zlepšení dohledu nad dtmi a výchovné pée o n, nýbrž
i úsporu pro veejné i soukromé korporace, peující o vý-

živu a výchovu mládeže, odkázané na jejich pomoc. Nebo
velmi asto obec, okres a zem i dobroinnost soukromá sta-

rati se musí o výchovu a vydržování dítte jen proto, že

vas a vhodným zpsobem nebyla zjednána platnost jeho

soukromoprávním nárokm (alimentaním á j.).

Porníci ti vykonávali by asi podobný úkol, jako ny-

njší právní ochranné oddlení zemského nalezince vit. zv. na

lezencm.
V praxi pevzala by ovšem úkol poruníka z povolání

osoba fysická (podobn jako pi nalezinci editel nalezince),

která by byla v úzkém spojení s okresní komisí (ku p. n-
který její funkcioná neb dvrník a podobn), jenž by po-

dával okresní komisi píslušné zprávy a návrhy.

Takový poruník budiž ustanoven teprve poruencm,
pro nž vhodného individuelního poruníka nalézti nelze, a

poruník ten budiž okresní komisí k úkolu tomu za zpso-
bilého oznaen.

Okresní komise navrhne zpsobilou osobu pro poruence
teprve tehdy, když píslušný soud nemá po ruce vhodného
individuelního poruníka pro poruence.

V tch okresích, kde k ustanovení komisí pro péi o mlá-

dež dosud nedošlo, mH by funkcí poruník z povolání

povováni býti zatímní dvrníci okresního výboru pro péi
o mládež, jejichž zizování doporueno bylo jednotlivým
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výborm výnosem zemského výboru ze dne 23. ledna 1906,

ís. 5687.

V jednotlivostech musí ovšem zizování poruníka z po-
volání pizpsobeno býti potu dtí, podléhajících péi po-

ruenské a jejich pomrm osobním a bude nutno ustano-

viti po pípad i nkolik poruník z povolání pro jedno-

tlivé obvody místní.

Kdyby se nenašlo dosti osob ochotných k svdomitému
a bezplatnému zastávání funkce poruníka z povolání, bylo

by nutno použíti k úelu tomu osob pimen honorovaných
z prostedk okresní komise pro péi o mládež, po pípad
t prostedk okres neb dotyných obcí.

Zárove se doporuuje, by k úadu generálního poruníka
(poruníka z povolání) byly pibírány zpsobilé osoby
ženského pohlaví obzvlášt pro dívky, jak jest již v ji-

ných zemích rakouských a mimo Rakousko se zdarem a

úspchem zavedeno.

Ježto nkteré okresní výbory žádaly za úelem úspš-
ného ešení této otázky, ve zprávách zemskému výboru po-

daných za sdlení podrobných instrukcí o tom, jakým zp
sobem mela by se instituce ta v život uvésti, aby svému úkolu

co nejlépe vyhovovala, doporuil zemský výbor praesidiu

vrchního soudu zemského, aby svolalo zvláštní anketu povo-
laných orgán k projednání této otázky a podle zpráv jeho

lze oekávati, že síane se tak, jakmile dojdou potebné zprávy

o výsledku dosavadního jednání, zavedeného ve vci té

u okresních soud.
eská zemská komise pro ochranu dítek a

péi o mládež v království eském podala k jmenova-
nému dotazu praesidia c. k. vrchn. zemského soudu v Praze
— jako instituce velice dležitá a v první ad povolaná —
obšírné a vcn odvodnné dobré zdání o generálních po-
runících, kteréž vzhledem k vývodm v nm uvedeným a

vzhledem k tomu, že každému není tak pístupným, dovoluji

si uvésti ve strunosti za úelem Informace a za úelem po-

znání úsudk, jaké rzné korporace a instituce o poruenství
z povolání mají.

Není teba ani šíiti slov o tom, že dosavadní poru-

enské opatení k ochran zvláš nemanželských dtí nestaí,^

nebo pedpisy o poruenství v našem ob. zákonu vztahují

se nejvíce na oTjyvatelstvo usedlé, u nhož rodinné svazky

mají tak hluboké koeny, že poruník zpravidla jsa s poru-
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encem v úzkém pomru píbu::2nském, místo otcovské dobe
zastává. Obtížnjší vcí jest však opatiti ádného poruníka,
jedná-li se o siln fluktující obyvatelstvo velkých mst a pr-
myslových míst, ježto píbuzní nezletilcovi pro vzdálenost
bydHšt svého pi nejlepší vli dohled nemohou vykonávati
a ježto cizí poruník, sám jsa svými vlastními starostmi

o rodinu a o výživu zamstnán, považuje porucenství za

obtíž, již snaží se vyhnouti.

Pro tyto poslední pípady uznává i eská zemská komise
pro ochranu dítek a péi o mládež v království eském in-

stituci všeobecných poruník (poruník z povolání) za

výhodnou, a zemská komise pro ochranu dtí sdílí mínní
praesidia c. k. vrchn. zem. soudu, že zpravidla nejúinnjší
a nejžádoucnjší jest, aby poruník jednotUvec peoval o Vý-
chovu'jen jednoho dítte a proto teba jest tam, kde je možno
vhodného individuelního poruníka získati, jemu ped úedním
poruníkem pednost dáti.

Svení porúenství všeobecnému poruník (z povolání)

mlo by zstati výjimkou a mlo by vždy v každém pí-
padu zvlášt býti odvodnno a eská zemská komise pro
ochranu dítek jest toho áhledu, že by porúenství z po-

volání mlo se omeziti jen na urité pípady:
1. Dle dvorního dekretu ze dne 17. srpna 1822, sb. zák.

soud. ís. 18.888, jest editelstvo nalezince a porodnice po-

runíkem dtí v jeho péi jsoucích. V tomto rozsahu zná tedy

i platné právo instituci všeobecného porunictví.

Práv však u dtí z pée nalezince vystupujících bývá nej-

tíže nalézti vhodného individuelního poruníka; nemožno
ovšem od nalezince žádati, aby i po šestém roce dítte po-

runictví podržel, bylo by však k tomu hledti, aby, pokud
možná, nový všeobecný poruník mohl svou innost bezpro-

stedn navázati na innost nalezince. Konkrétní návrh v tom
smru podáváme níže.

2. Hlavní váhu patrn pipiš c. k. praesidia vrchního zem-
ského soudu klade na to, aby poruenské ochrany všeobec-

ného poruníka se dostalo nemanželským dtem doposud
nenarozeným. eská zemská komise není povolána, aby o

tomto zámru podávala právnické dobré zdání. Pes to jest

toho mínní, že v platném právu není aspo pekážky, aby
k tomuto úelu kurátor nascituri zizován byl, a aby jím zi-

zována byla vždy táž osoba, tedy všeobecný poruník. eská
zemská komise však si nijak netají, že praktické provedení
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tohoto úmyslu se setká se znanými obtížemi. Nehled ani

k obtížím dkazu otcovství v dob, kdy nelze pesn zjistiti

praesumptivní kritickou dobu § 163. v. o. z., bude vždy závi-

seti od vle nemanželské matky, bude-U chtíti k thotenství

svému se piznati a ochrany soudu pro nenarozené dít se

dovolávati.

Díve, než konkrétní návrh v tomto smru uiníme, upo-

zorujeme na to, že zpravidla tu pjde jen o takové matky,

jež nejsouce s to, aby samy náklady thotenství, porodu a

šestinedlí hradily, dovolávají se podpor bu chudinských

institucí, bu onch spolk, jež ochranu mateství za úkol

si vytkly.

3. Pokud jde o dti nemanželské, nejsoucí v péi nale-

zince, jest úkol najíti vhodného poruníka zpravidla tehdy

obtížný, nemá-li matka, ani dít jmní.
U tchto dtí také následkem toho, že matka výdlenou

inností jsouc vyerpávána, nemže dítti náležitého dohledu

a výchovy poskytnouti, jest nebezpeí tlesné i mravní za-

nedbanosti nejvtší a tedy nejnaléhavjší poteba, aby dítte

a veejná, a soukromá pée o mládež se ujala.

4. V tomto smru v místech, o nž tu jde, t. j. ve velkých

mstech a v prmyslových centrech, není hranice mezi man-
želskými a nemanželskými dtmi tak ostrá, jak si ješt náš

zákon pedstavuje.
Nehled k tomu, že u nemajetného, siln fluktuujícího

obyvatelstva velkých mst a prmyslových míst jest posta-
vení sirotk a dtí od otce opuštných stejné
jako postavení dtí nemanželských, zvláš tž-
ko je pro n nalézti vhodného poruníka; jsou
idtipodmocíotcovskoustojícínejednouvíce
nebezpeenství tlesného i mravního zpust-
nutí vydány než dti nemanželské, a bývá pro

n, zbaví-li soud otce moci otcovské, stejn tžko, ano
asto tíže vhodného poruníka opatiti, než
pro dti nemanželské.

Zemská komise uvažujíc to, jest toho mínní, že by ne-

bylo úelno úkol všeobecného poruníka omeziti na dti
nemanželské a zvláš ne na nenarozené nemanželské dti.

Pehlížejíc okruh osob, u nichž jest nesnadno nalézti vhod-

ného individuelního poruníka a u nichž tedy zízení vše-

obecného poruníka by bylo doporuení hodno, dochází eská
zemská komise k závru, že okruh tchto m'ladistvých osob
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dosti pesn se kryje s okruhem tch mladistvých, kteí a
z dvodu opuštnosti, zanedbanosti, nebo nepíznivých ro-

dinných pomr na veejnou néb soukromou ochranu mlá-
deže jsou odkázáni.

Z toho vyplývá již, koho eská zemská komise poTcládá

za nejvhodnjšího všeobecného poruníka. Jest to ona osoba,

jež stojí v ele veejné pée o mládež.
Ve smru organisace pée o mládež podniknuty byly

v poslední dob za úasti eské zemské komise již jisté kroky.

Pedem na venkov, t. j. mimo obvod kr. hl. msta
Prahy, pistoupilo se již neb v nejbHžších dnech pistoupí
se k zakládání „okresních komisí pro péi o mládež", jež

z podntu zemského výboru, král. eského v jednotlivých za-

stupitelských okresech budou zakládány.

eská zemská komise používá této píležitosti, aby vele-

slavné praesidium požádala, by zizování tchto spolk, jejichž

stanovy za úasti eské zemské komise zpracovány byly, dle

možnosti podporovalo, doufajíc, že v tchto spolcích dojde
k tak potebné souinnosti mezi poruenskými soudy s ostat-

ními veejnými i soukromými institucemi, péí o mládež po-

venými.
Uvažujíc pak, že tyto spolky celou péi o mládež, poí-

naje ochranou mateství až po dti zanedbané, pevezmou,
že za úelem bezprostedního dozoru dvrníky v každé

obci zídí, že konen okresní soudce, mající nejen v usnáše-

jícím se (širším), nýbrž i ve výkonném (užším) výboru místo

i hlas, o agend spolku každé chvíle informován bude, do-

chází eská zemská komise k názoru, že otázka všeobecných
poruník nejúelnji tím zpsobem by ešena býti mohla,

že by poruenství nad dtmi, pro nž vhodného individuel-

ního poruníka nalézti nelze, tomuto spolku, resp. pedse-
dovi, i (kdyby jím zvolen byl okresní soudce, mající referát

poruenský) jinému lenu užšího výboru svováno bylo.

Toto ešení mlo by mnohé výhody, z nichž jen na n-
které dovolujeme si upozorniti

:

1. Pedseda okresní komise jako všeobecný poruník mohl
by orgány spolku (dvrníky) faktický dozor úinnji vy-

konávati, než soukromý poruník. Pesídlením clítte nyrií

se stává dozor poruníkv asto illusorním. Pedseda okresní

komise, maje vsak po celém svém okrese své dvrníky,
dohled kdekoliv stejn intensivn vykonávati mže. eská
zemská komise doporuuje veleslavnému praesidiu, by ve

372



shod se zemským výborem král. eského svého asu vydalo

jednotný ád jednací pro tento dohled, platný pro celé krá-

lovství, tak aby i, kdyby dít do jiného okresu se pestho-
valo, zmna všeobecného poruníka pouhým zasláním do-

savadních výkaz a záznam hladce a bez obtíže uskute-
nna býti mohla; není snad teba podotýkati, že o podobné
penesení vrchnoporuenské moci na jiný soud již v § 111.

jur. nor. postaráno jest. Další dohodou bylo by možno i toho

dosáhnouti^ že by dohled, jejž vykonává nalezinec nad svými

mimo ústav opatenými poruenci, dle téhož jednacího ádu
upraven byl, takže by i pechod z poruenství nalezince do

poruenství okresní komise hladce uskuteniti se dal.

2. eská zemská komise, jak svrchu odvodnno, jest

toho názoru, že pi dtech, u nichž pjde o zízení všeobec-

ného poruníka, zpravidla i njaké opatení pod pojem ve-

ejné pée o mládež spadajícího teba bude, a chudinské pod-

pory dítte, i jeho matky neb pstoun, a dání do jiné

rodiny neb ústavu. Nebo práv pro dti zvláštní pée pote-
bující bývá tžko nalézti poruníka, jenž by náležitými vdo-
mostmi a zkušenostmi byl vyzbrojen a dosti asu ml, aby

vše potebné pro dít zaídil a opatil. Neteba blíže doli-

ovati, že práv tyto otázky nikdo tak snadno ešiti nemže
jako organisace, u niž i chudinská pée i soukromá dobro-

innost jest zastoupena a jež nejsnáze se zemským i jinými

ústavy, péi o mládež vnovanými, o opatení mladistvého

nejvýhodnjší smlouvy by uzavíti mohla.

3. Dojde-li k uzákonní pedloh o ochranné výchov,
bude nejintensivnjší souinnost soud s orgány, péi o mlá-

dež se vnujícími, nutností. Opi-ava navrhovaná by byla

k tomu vhodnou pípravou, jež by praxí tohoto zákona

mnohou dtskou nemoc uspoila, která by byla nevyhnutelná,

kdyby se již nyní innost soud poruenských neuvedla ve

spojení s tou péí o mládež, jakou práv i bez nového zákona

již nyní uskuteniti mžeme.
Zprávy dolnorakouského právního ochranného oddlení

koní zajímavou úvahu nkolika povšechnými poznámkami

o naléhavé poteb asové úpravy poruenství zavedením

instituce poruenství z povolání na základ poslanecké sn-
movn pedložené osnovy novely k všeob. ob. zákonníku.

Z instituce poruenství z povolání vzejdou nepopirateln

nejen velké výhody pro dít, nýbrž náhradou dosavadních

nezkušených, neochotných, mnohdy vzpurných a nesvdo-
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mitých poruník zkušenými úedními poruníky z povolání
vzejde i žádoucí úleva poruenským úadm a úední jed-

nání ve prospch dítek se zkrátí.

Skvlé výsledky, které poruenství z povolání v cizin,

zejména v Nmecku vykazuje, psobily pitažliv i na mnohé
obce v Rakousku a nynjší stav jeví se následovn

:

Nejprve bylo poruenství z povolání zavedeno v Mor.
Ostrav, jeho píkladu následovalo msto Brno, Lubla, Ober-
leutensdorf, Dín a Módling. V Opav, Teplicích a Trut-

nov bylo sice usneseno zavésti poruenství z povolání, avšak
pípravné práce nebyly dosud skoneny. Dále byli zízeni
poruníci z povolání v následujících mstech: v Písku, Hart-

manicích, Strakonicích, Volarech, Mladé Vožici, Milevsku,

Sedlci, Pelhimov, Sedlanech, áslavi, Chotboi, Ledi,
Stokách, Chlumci, Hoicích, Jiín, Lomnici n. Pop., Nov.
Bydžov, Nové Páce, Zacléi, Semilech, Jilemnici, Smidarech,

Blohrade, Chrudimi, Vrchlabí, Holicích, Litomyšli, Pardu-

bicích, KapHci, Lomnici n. L., Týn n. Vit., Jind. Hradd,
Teboni, Karlin, Nuslích, Smíchov, Vršovicích, Žižkov,
Beroun, Kladn, Mlníku, Píbrami, Rakovníku a Slaném.

Na rozmnožení poruenství z povolání mlo vliv z po-

átku msto Mor. Ostrava a pozdji naízení c. k. mini-

sterstva spravedlnosti ze dne 15. ervence 1910, a to ob-

zvlášt z toho dvodu, že obce pišly k tomu náhledu, že

zavedením poruenství z povolání a ádným provádním jeho

zmenší se náklady na péi o dti chudé, osielé a nemanželské

a nastávající chudé dítky obého druhu, nebo vasným vy-

máháním aliment, výchovou póruence v rádného obana
zmenší se v budoucnosti náklady na chudinství.

Zavedením poruenství z povolání ulehí se též soudm
mnohá zbytená práce a opatení záležitosti poruenské se

strany soud se Urychlí a pravého úelu, jak soudy si pejí,

bude dosaženo.

Proto i c. k. soudové v prvé ad, kteí k zavedení po-

ruenství z povolání obcím podnt dali, aneb je provedli

sami pro svj okres obzvlášt tam, kde jest u soudu zvláštní

oddlení pro ochranu mládeže, tím zpsobem, že z "kruh
obanských povolali poruníka z povolání, jemuž potebnou
odbornou podporu poskytli a jemuž, pokud se týe odmny
materielní, opatili z prostedk spolku pro ochranu mládeže

v okresu soudním se nalézajícího (jako v St. Hradci, Lublani,
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Oberleutensdorfu, Dín, v Teplicích a Trutnov, kde se

práv vc projednává).

Dady pro ochranu mládeže obcí zízené jsou v Mor.
Ostrav, v Brn a nyní se pipravují ve Vídni, v Opav a

v Praze a vztahují se jen na obvod msta.
V mnohých obcích jest poruník z povolání pilenn

k t. zv. sirotím radám, jak též zemský výbor ve svém vý-

nosu uvedl (Frýdland 32 pro celý okres; 6 pro msto a 26

pro ostatní obce okresu).

V Moravské Ostrav a v Brn náleží kommunálnímu
úadu pro ochranu mládeže nejen starost o chudé nemanž.
dti, chudé sirotky, ale i jiné ochrany potebné dítky man-
želské a úad tento jest poradním orgánem pro individuelní

poruníky tchto osielých manželských dtí.

V St. Hradci ustanoví se poruník z povolání tehdy,

když jednothvý (individuelní) poruník následkem obtížných

pomr svého poruence není s to úad ádn zastávati, aneb

když úad svj zanedbává.

V Teplicích není poruenství z povolání sice zúplna pro-

vedeno, ale jest v úmyslu péi poruenskou rozšíiti též na

dítky u pstoun v tamním okresu se nalézající. V Opav
hodlá se zaíditi úad pro ochranu níládeže podobn asi jako

v Mor. Ostrav.
íšské hlavní msto Víde uvedlo na základ usnesení

obecní rady ze dne 20. ledna 1911 úad mstských poruník
z povolání dne 1. ervna 1911 v innost a sice prozatím

tím zpsobem, že pevzalo na sebe poruenskou agendu pouze

pokud se týe* onch nezletilých dítek, které od 1. ledna

1911 mstské cliudinské péi jsou odevzdány a pro kteréž

poruník individuelní nebyl ustanoven. Oad tento má po-

vinnost dle analogie individ. poruníka chrániti práva jemu
pikázaných dítek, jakož i nad nimi vésti dohled. Za úelem
vykonávání dozoru nad "dtmi jest tomuto úadu pro po-

ruenstvo pidlena v každém okresu nov utvoivší se mst.
okresní sirotí rada.

Píina, že ve Vídni otázka poruenská se má pone-

náhlu provádti, jest pedn ta, že se jedná ve Vídni o úpravu

ošetování dítek nemanželských a dítek osielých, dále že

dlužno vzhledem k velkému nákladu, jaký vyžaduje pée
ó všechny nemanželské dti ve Vídni, nejprve sebrati zku-

šenosti o výsledcích poruenského úadu z povolání. Ná-

sledkem spletitých pomr a velkého bemena práce ml
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býti úad mst. poruník z povolání sven práv znalým
úedníkm.

Pokud se týe uvedení poruenství z povolání v život

v král. hlav. mst Praze, dlužno pedem následující uvésti:

V král. hlav. mst Praze existuje již zásluhou vrchního

chd. editelství velmi úeln a prakticky organisovaná pée
o mládež chudinské podpory požívající. Vrchní chudinské

editelství prostednictvím okresních editelství a otc chu-

dých peuje ba vzorn o sirotky své (do Prahy i jinam pí-
slušné) tím zpsobem, že jim podpory poskytuje bu v ústa-

vech neb u rodin do pée umístí, místa uovská a slu-

žební opatuje, nad jich výchovou u pstoun, u mistr a

zamstnavatel bdí a sice pomocí okr. chd. editelství, která

zvláštní zprávy o jmenovaných sirotcích vrchnímu chd. e-
ditelství pedkládají.

Pro král. hlav. msto Prahu samotnu, pokud pedmstské
obce nejsou pipojeny, zavedení poruenství z povolání není

jesté tak aktuelním, neto poruenství nad dtmi nemanžel-
skými, z nichž velká vtšina se narodí v král. zemsk. po-

rodnici a jen malá ást, mimo porodnici, pejímá na sebe

editelství nalezince, resp. nyní zvláštní právní ochranné od-

dlení král. zemského nalezince v Praze, jež proti pom-
rm dívjším uvedlo v život úeln organisovanou a úspš-
nou innost v píin opatení nemanž. dítek, v porodnici

narozených, zejména tím, že v dob nejkratší po porodu
ihned uiní potebné opatení v píin zjištní otcovství

k nemanž. dítku a vymáhání ahment (výživného) pro dítko.

Mimo to editel vychovatelny Libeské a Ohvovny a

mnohdy i mst. sirotince are Gisely pejímá na sebe po-

ruenstvo osielých dítek do pée mu svených a dbá i dále

po 'vystoupení dítek zpee ústavní o umístní jich v ád-
ných službách, u ádných zamstnavatel, aneb dbá o to,

by zvlášt nadaní vnovaH se studiu na stedních školách —
bez zetele na jich píslušnost.

Jen v ídkých pípadech žádají pražské soudy obec Praž-

skou (referát humanitní XVII.) zá navržení zpsobilého po-

runíka bu pro nemanž. dítko neb pro sirotka manželského,

pro nž nebylo lze opatiti poruníka z píbuzenství.

Na požádání soud pražských navrhuje obec Pražská po-

mocí mstských úedník (t. zv. okresních) v dohod s okres-

ními chd. editelstvími a otci chudých vhodné poruníky
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pro dítky bez rozdílu jich píslušnosti a pro nž soud sám
zpsobilé poruníky nemohl opatiti.

Z toho vidno, že obec Pražská v otázce porunické již

dávno ze svého popudu uinila potebné kroky a že ny-
njší akce, státními úady v píin poruenství podnikaná,

ani v takové míe obce Pražské, zejména pokud se týe její

píslušník, se ani nedotýká.

Než rada král. hlav. msta Prahy, pece chtíc pání
praesidia vrchního zemského soudu pijíti vstíc a uznávajíc

snahy kruh soudních po úprav otázky poruenské, k ná-

vrhu sociáln-humaíiitní komise ze dne 4. listopadu 1910

usnesla se ve schzi své dne 8. listopadu 1910 na tom, aby
pi obci Pražské bylo na zkoušku zavedeno poruenství z po-
volání, jež by bylo pikázáno jednomu úedníku, jenž by
ml na starosti majetko-právní pomry dtí mu svených.

Vrchní chudinské editelství zásadn neiní námitek proti

návrhu sociáln-humanitní komise pražské a proti usnesení

rady mstské, ale pipomíná, aby z celé úpravy ochrany
mládeže, souvisící úzce s poruenstvím, nebyl vytrhován jeden

lánek, který zasahuje do jiného a pro který není dosud
podklad pipraven, a aby zatím s vcí tou se sekalo do té

doby, než bude proveden soupis všech osob podpory a

ochrany potebných, jenž byl vrchním chudinským editel-

stvím po skoneném sítání Udu v Praze naízen a o jehož

provedení též i vzhledem k nastávajícímu pipojení obce

pedmstské byly požádány.
Rada král. hlav. msta Prahy návrh ten, aby se se za-

vedením poruenství z povolání sekalo, k návrhu sociáln-

humanitní komise ve schzi své dne 24. ledna 1911 schválila.

Ovšem jest veHce prospšno, než njaké kroky a na-

ízení v píin úpravy poruenské, zejména v píin zave-

dení poruenství z povolání budou vydána, aby prvé prae-

sidium c. k. vrchního zemského soudu, jako orgán nejpovo-

lanjší, svolalo anketu povolaných a nejvtší zájem na tom
majících kruh a korporací jako : zemského výboru, svaz
okres a mst, eské zemské komise pro ochranu dítek a

péi o mládež, obce Pražské, zemského nalezince a event.

i jiných korporací.

V anket té by se zevrubn projednávala otázka poru-

enská vbec, a poruenství z povolání zvláš, dále by se

v anket té projednal a ustanovil zpsob a program, jak

by se poruenství z povolání mlo v život uvésti a konen
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by se v spolené porad té ustanovil a vypracoval ád a rzné
instrukce pro zizování poruník z povolání.

Ze svrchu uvedeného jest vidti, že provedení poru-
enství z povolání v jednotlivých mstech zcela rzn se

utváilo.

Podstatným a velevýznamným jest, že tato dležitá in-

stituce všude pevné pdy získala a pevné koeny zapouštti
poíná, a že dležitost a význam úpravy poruenství jeví se hlavn
v tom, že poruenství z okruhu soukromoprávního pivádí
se na pdu veejného práva.

Z veškerého zde uvedeného materiálu, dále veškerých
svrchu uvedených dvod a docílených zkušeností vysvítá

jasn a nepochybn, že jmenování poruník z po-
volání jest nezbytnou nutností, a proto vele
se doporuuje jmenování poruník z povo-
lánípro dítky nemanželskéa osielé dítky man-
želské, podpory a ochrany pólebné, a pro dít-
ky, jichž otcové byli zbaveni moci otcovské,
pro nž nelze opatiti vhodného individuel-
ního poruníka — a to v "dohod se stávají-
cími již neb nov utvoenými institucemi, (jako
oknesními radami, sirotími radami atd.) — pro-
zatímn, než c. k. soudy vydají v dohod s po-
volanými orgány píslušná naízení a instruk-
ce v této záležitosti.

Pokud se týe velkých mst a prmyslových
mst doporuuje se zavedení obecního (mst-
ského) úadu pro ochranu dítek dle zpsobu,
jaký jest zaveden v Mor. Ostrav, a pokud se
týe král. hlav. msta Prahy, navrhuje se též,

by zpsob ochrany mládeže a opatování po-
runík ve smyslu ustanovení zásad mstského
úadu pro ochranu dítek pro Mor. Ostravu,
pokud již v Praze není, byl zaveden, resp. pouze
doplnn a opraven.

D D
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JOSEF LUKESLE, C. K. POŠT.
KONTROLOR V PARDUBICÍCH:

VZORNÝ CHUDINSKÝ ÁD PRO OBCE VENKOVSKÉ.

A první návrh na asovou, opravu zákona o opatování
chudých v království eském byl uinn již roku 1882, tedy

bez mála ped 30 léty, zstaly veškeré snahy jednotlivcíi

do dnešní doby bez jakéhokoliv praktického výsledku pes
to, že íš. zákonem z r. 1896 nastala zmna o právu do-

movském, již se celá veejnost usilovn domáhala.

Nemohu nepoukázati na zprávu komise pro okresní a

obecní záležitosti, o úprav veejného chudinství v království

eském ze dne 3. ervence 1902, tisk CLXIX., ís. 607

snm., jež správn vystihuje vliv rozháraných pomr na

eském snmu jako píiny stálého oddalování ešení otázky

chudinské, pro veškeré obyvatelstvo tak dležité.

Akoliv již po léta naléhá se na úpravu veejného chu-

dinství v království eském, nedosplo se v tom ani tam,

aby se snm vyslovil aspo o zásadách, na kterých tatO'

úprava má býti založena.

Komise pro záležitosti obecní a okresní se sice již n-
kolikráte usjednotila v tchto zásadách a podala také snmu
píslušné návrhy, ale z píiny výše uvedené nepodailo se

ješt., aby o nich ve snmovn bylo jednáno. Nevyízeny
vycházejí z jednoho zasedání, aby pedloženy byly zem-

ským výborem opt snmu v zasedání novém k dalšímu

odkladu.
Tak jevil se stav do r. 1902; jak zhoršily se pomry

od té doby, pokud se zákonodárné innosti zemského snmu
dotýe^ je známo.

Nelze-li následkem tchto pom'r zákonodárn úpravu

veejného chudinství pivoditi, zdá se býti pece jen po-

vážlivým otázky chudinské nedosti si všímati již v zájmu
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obcí samých, které pi sebe úelnjší úprav chudinství vždy

hlavní bemeno ponesou, nebo tím nesnadnjším mohlo by

se státi její ešení, až by nám, bych užil lidového rení,

nadobro perostla pes hlavu.

Sledujeme-li položku ,jChudinství*' v rozpotech našich

mst, seznáme, že iní ne nepatrnou ást veškerých výdaj,

a výsledky pevážnou vtšinou jsou praskrovné.

Pedmtem této úvahy jest upozorniti, že úelnou úpra-

vou agendy chudinské i pi nynjším, ne-li menším nákladu,

mže veejné chudinství v obci pece jen v jistý soulad

uvedeno býti, pi emž jest ovšem bezpodmínen nutno ko-

nenému ešení chudinské otázky stejnomrným rozvržením

bemen na zemí a stát neochabujícího úsilí i na dále v-
novati.

íšský zákon z r. 1863, resp. novella z r. 1896, jakož

i zemský zákon z r. 1868 pikazují obcím v záležitostech

chudinství urité povinnosti, a již z lidskosti musí se sta-

rati obec o chudé své píslušníky, kteí nuceni jsou chudin-

ského opatení se domáhati.

Obce vbec vzhledem ku etným povinnostem, které

v rzných smrech realisovati musí, pohlížejí na píslušníky
své, chudinského opatení se domáhající, jako na bemeno,
které však jest tak tžkým jen prosto, že vhodné úprav chu-

dinství nevnuje se vždy taková pozornost, které tento nad-

míru dležitý obor samosprávy právem zasluhuje.

Nevyšetují se co nejdkladnji pomry žadatel, kteí
se zpravidla posuzují dle stejného mítka.

Dsledkem toho je, že peasto skutení chudí jsou

nejskrovnjší mrou odbyti, kdežto dotravým, mnohdy ami

nárok nemajícím žadatelm se podpory dostane.

A jak by jinak mohlo býti. Všimnme si blíže, jak dosud
agenda chudinská i ve vtších mstech jest vylconávána.

Ve vtších, ano i ve velkých obcích pidleny bývají

stejn jako jiné referáty i záležitosti chudinské jednotlivci,

který posuzuje žádosti o podporu bez nejvýše nutného d-
kladného pedchozího šetení pomru žadatel, nebo k tomu
as jeho ani pi nejlepší vli nestaí. A podle toho jsou
i výsledky.

Pihlížejíce k našim mstským obcím a majíce na zeteli
msto as o 6000 obyv., nechybíme, ekneme-li, že v takové obci

je chudých píslušník, vetn dtí, asi sto, z nichž 20—25o/o

udržuje se bu kratší dobu, neb trvale v obci jiné. Nárok
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na podporu podmínn jest dle stávajících zákon uritými
pomry, jejichž skutenost jest naprosto nutno peliv zji-

stiti jak vzhledem k financím obecním, tak i ku právu písluš-

níka podpory se domáhajícího.

Máme-li na zeteli, že innost jednotlivcova v oboru
samosprávy jest zpravidla — spíše vždy — vedlejším, teba
že nejvýše záslužným zamstnáním, nezhostíme se dojmu, že

rozsáhlý odbor chudinský jednotlivou osobou uspokojiv
nemže býti naprosto vykonáván.

K poznání tomuto dosplo se již ped drahnými féty

a dsledek toho byl, že obstarávání chudinských záležitostí

nebylo nadále svováno jednotlivcm, nýbrž zvláštním ra-

dám chudinským, z nichž jmenovit chudinská rada v Elber-

eídu získala si úelným zaízením odboru tohoto svto-
vého jména.

Systém elberfeldský spoívá na decentralisaci a indivi-

dualisování a jest ve své podstat založen na podmínce, že

podporování musí býti ve stálém styku s obcí prosted-
nictvím otc chudých, kteí pomry jich co nejbedlivji sle-

dují, aby v pípadech, kdy se pomry nkterého zlepší, sní-

žení podpory, pípadn i odntí opatení chudinského navrh-

nouti mohli, a naopak.

Jest nejvýše pozoruhodno, že jako v jiných odvtvích
ušlechtilého snažení na poli sociáln-kulturním úspchy ped
cizinou právem se mžeme honositi, tak i na tomto poli

bohatý archiv peliv pednostou chudinského editelství

pražského p. J. Vlkem opatrovaný, jasn nám uTkazuje, jak

již v r. 1793 Praha honosila se úpravou chudinství stejného
rázu, jakou Elberfeldští v roce 1903 padesátiletým jubileem
za úasti i mimonmecké okázale oslavovali.

Že u nás pée o chudé již v 18. století v krásný kvt
se rozvila, dlužno hledati v cituplném srdci slovanském, které

lásku k bližnímu se vzácným sebezapením vždy ochotn
i prakticky provádlo, ehož dkazem je zmínný archiv,

který by si vru zasloužil, by publikováním v širší známost
ku cti dobrého eského jména byl uveden.

Pomry vylíené v úvodu tohoto pojednání, následkem
jichž obec pro danou dobu nemže spoléhati než na sebe,

nesmí naše obce nechati v neinnosti, nýbrž spíše nutiti je,

by chudinské rady, jichž výchovný význam nelze dosti oce-

niti, bez prtahu zizovaly, nebo jen tak mže býti pi-
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pravována pda pro úelnou úpravu chudinství vbec, která

teba se dlouho odkládala, nadobro odložiti se neHá.

Obec sama pi dobré vli i za daných pomr velmi

mnoho mže pro úpravu místních pomr chudinských vy-

konati. To dokazují jasn ona eská místa, kde chudinské

rady ku prospchu veejnosti již zdárn psobí.

Mezi msty tmito jedním z prvních byly Pardubice,

a ježto tamní úprava s pozoruhodn}mii výsledky jak po
stránce sociální, tak i hospodáské se setkala, jest sjezd

eských mst zajisté povolaným místem, by zkušenosti získané

byly i zde sdleny.

Ponvadž pak osvdená úprava chudinství v Pardubicích

dala se souasn s organisací soukromé dobroinnosti (viz

níže ád pokladny pro místní chudé), nelze zajisté než jen

v intencích sjezdu uv^ésti aHoporuiti ády tamních insti-

tucí, kteréž místním pomrm pizpsobeny jsouce, i v jiných

obcích beze vší pochyby platn se osvdí.

Rád chudinský i ád pokladny pro místní chudé, jež se

zde otiskují,*) mohou ovšem sloužiti jen za podklad ku sta-

novení normálního ádu pro eské obce tím spíše, ježto

nutno míti na zeteli též obce menší, ano i docela malé,

kde stejn poteba úpravy místního chudinství se jeví jako

v obcích o vtším potu obyvatel, kde však pomry od po-

mr v obcích vtších ve mnohém se odchylují.

Všestranný úspch této nad míru dležité instituce jeví

se ve svtle statistiky takto : (viz tabulky na stránkách násl.).

Na podporách vydáno celkem od trvání pokladny z r.

1905 do 31. srpna 1911 úhrnem K 45.23315. Jmní zá-

kladní tou dobou K 5375-49, možno dle ádu pokladny
jen ve zvláštních pípadech za souhlasu obecního zastupitel-

stva ku podporám použíti.

Doporuení uvedených ád opírá se o nkolikaleté zku-

šenosti, daleko cennjší naid. všechnu theorii.

Za necelých 10 let vykazuje reorganisované místní chu-

dinství v Pardubicích netušené výsledky jak po stránce so-

ciáln-kulturní, tak i finanní, což nejlépe dosvduje, že

mnoho možno docíliti úelnou úpravou a svépomocí pede-
vším též ku prospchu moderního rázu každé obce.

*) Rád chudinský na str. 384 a násl., ád pokladny pro místní
chudé na str. 390 a násl.
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v roce inil
j

píjem K vydání K Jmní pokladny 31. pro-
since

1905 6202-40 4791-93 2.484 K 16 h

1906 9293-23 8848-66 4.029 „ 33 „

1907 8417-92 7817-98 4.784 „ 57 „

1908 8393-22 8791-29 6.810 „ 76 „

1909 8096-37 7872-46 7.235 „ 17 „

1910 8558-73 7837-59 8.181 „ 39 „

R es O 1 u c e:

Sekce sociální usnesením ze "dne 22. záí 1911 dopo-

ruuje IV. sjezdu eských mst, aby normální chudinský ád,
pedložený p. c. pošt. kontrolorem Josefem Lukeslem, pijal

jako osnovu, která by sloužila za podklad zvláštnímu stá-

lému subkomitétu sociální sekce, zmocnnému k tomu, aby
do pl léta osnovu po stránce technické doplnil, píslušný
k ádu návod a instrukce vypracoval, potebné normální
tiskopisy navrhl a o uvedení ádu v život peoval.

lenové subkomitétu ustanoveni butež pedsednictvem
sociální sekce v dohod s píslušnými pp. referenty.

CHUDINSKÝ ÁD KRÁL. KOMORNÍHO MSTA PARDUBIC.

§ 1. Ku provedení zákona v píin opatování chudých, ze dne
3. prosince 1868, . 59 z. z. zízen byl v král. komor, mst:
Pardubicích sbor, jenž se zove „chudinská rada" a jemuž náleží

správa veškerého veejného chudinství v obci.

§ 2. Chudinská rada sestává ze starosty msta nebo jeho
mámstka, jakoižto pedsedy a z tolika len, kolik jest chu-

dinských okres.
leny chudinské rady volí obecní zastupitelstvo na onu dobu,

pro kterou jest samo voleno, z ad oprávnného volistva.

§ 3. Chudinská rada navrhuje obecnímu zastupitelstvu ku jme-
nováni z ad oprávnného volistva ^ro každý chudinský okres
pimlrený p«o(éet otc chudých, jichž úkolem jest chudinskou
radu v innosti jeji podporováni.
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Dle potu a pomr chudiny mohou spoTuiJBsdbiti též ženy
ve funkci matek cnutíých.

§ 4. Oad chudinského rady a úad otce chudých jsou estné
úady mista, k jidbž" pijetí jest každý len obce povinen.

§ 5. lenové chudinské rady a otcové chudých úadují pod
slibem, jejži skládají v mimoádné schzi do rukou starosty.

Slib ten vztahuje se na vérné zabovavání všeobecného cTiu-

dinského ádu a zvláštní úadní instrukce.

§ 6. Za úelem soustavné správy chudinstvT rozfdlen jest

obvod obce na chudinské okresy, jichž poet a ohraniení stanoví

chudinská rada.

V ele každého chudinského okresu stojí jeden len chudinské
rady jako pednosta.

§ 7. Každá žádost o podporu neb zaopatení dodána budiž
chuldinské rad;, která ji bez prodlení dodá onomu okresnímu
pednostovi, v jeho,ž obvodu dotyný žadatel bydlí.

Píslušnému okresnímu pednostovi hlášen budiž také každý
pípad, v nlnž správle obecního chudinstvi innu býti náleží.

Okresní pednosta pak dodá dotynou žádost nebo ozná-
mení ihned onomu otci chudých, jehož bytu podpory potebný
nejblíže bydlí, k vyšetení, poTvud se týká k jinému, dle stáva-

jících ifnstrukcí pípustnému, opatení.
§ 8. Otcové chudých každého jednotlivého okresu scházejí

se pravidelné a sice inejfméin jednou za trnáct dní za ped-
sednictví svého preldnosty, k referování o své innosti, k inní
návrh a porad.

Pednogtové okres pak referují o innosti a návrzích svých
otc chudých chudinské rad, kteráž se schází taktéž pravideln
a nejmén každých 14 dní, a za pedsednictví starosty nebo jeho
inámštka rozhoduje o došlých návrzích vtšinou hlas.

§ 9. Zvláštní instrukce, pro pednosty okres a otce chu-
•dých vydaná, stanoví zásady, dle nichž se chudinská podpora
poskytuje a pípustnou míru téže.

§ 10. V^ pípadech mimoádných, kdy dle pesvdení pí-
slušného otce chudých jest nezbytn zapotebí okamžité pomoci),
jest týž oprávnn ji po dohodnuití se s pednostou okresu, v míe
co možno nejskrovnjší, bez pedchozího usneseni chudinské rady
ihned poskytnouti

;
pednosta okresu jest však povinen podati

o takovémto mimoádném opateni v nejbližší schzi chudinské
rady motivovanou zprávu.

§ 11. Otdm Qhutíých ináleží, laby s penzi, na podporu
chudých urenými, opatrn hospodaili; pi tom vŠak jest po-
vinností jidh, aby stále na pamti mli lidumilný úel chudin^
ství a mravní povznesení Chudiny a mládeže ochrany potebné.

Úkolem jich jest zejména opatovati a udržovati si stálýn^l

a bedlivým stykem osobním a zejména navštvováním byt svých
chudých znalost jich porhr, probouzeti a udržovati osob^-

ním vlivem svým jicíh mravnost, pracovitost a hospodaivost,
pispívati jim napomenutím a dobrou radou a psobiti vbec ic

tomu, aby jich opatrovanci v dob co nejkratší chudinské pod-
pory mohli postrádati.
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Zvlášt pak hletež si oni stydlivých chudých a pispjtež
jim ipotebn-ou piomiocí, pokud se týká, podejtež v té píino
zprávy a návrhy píslušnému pednostovi okresu.

§ 12. Každého roku v beznu a v íjnu provedena budiž
pednoisty okres spolen s otci chudých dkladná revise ve-

škeré chudiny a jejích pomr.
§ 13. Každého roku v dubnu a listopadu svolá pedseda chu-

dinské rady pednosty okres a otce chudých k spolené schzi
za úelem náhled, sdlení zkušeností v úadní innosti naby-.

tých a vzájemného povzbuzení k další innosti.

§ 14. Pro každý mstský ústav chudinský zvolí chudinská
rada na dobu svého úadování zvláštního pednostu ze svého
stedu, jemuI ináleží podávati v každé schzi chudinské rady
zprávu o pomrech ústavu jemu sveného.

§ 15. Pedseda chudinské rady nebo referent, chudinskou
radou na dobu jejího úadování k tomu úelu zvolený, podává
v každé ádné schzi obecního výboru všeobecnou zprávu o iai-

nosti chudinské rady.

§ 16. Chudinské rad mimo to náleží:

1. zkoumati pomry chudých tíd ve mst, jakož i pí-
iny chuídoby a initi obecnímu zastupitelstvu návrhy na zaí-
zení, jež mají dchod chudinský zvyšovati, chudob odpomá-
hati a ji zamezovati;

2. navrhovati roní rozpoet chudinský a zkoumati roní úty,
týkající se upotebení rozpotových obnos

;

3. starati se o ádnou statistiku chudinskou a výroní zprávu
za minulý rok pro schzi dubnovou (viz § 13.);

4. pijímati soukromé píspvky pro úely chudinství a od-
vádti je mstskému dchodu

;

5. zavádti k dosažení dobrovolných píspvk pro úely chu-
dinské subskripce a sbírky, zizovati na veejných místech po-
kladnice obtní a pioklaniky sbrací a povzbuzovati dobro-
innost osob soukromých vbec.

§ 17. Pro jednání, hlasování a volby ve schzích chudinské
rady a otc chudých platí táž pravidla, jaká platí pro jednání,
ve schzích x^ýborových a v ostatních komisích vbec.

Instrukce pro otce chudých.

I. Materielní ást.

/. Podmínky podpory.

A. S ohledem na zákonné pedpoklady téže.

Správ chudinství naleží (pokud nemá dobrovolných píspvk
k disposici) toliko, aby vykonávala zákonnou povinnost obce

kl oipatení chudinství ; obnos zastupitelstvem pro chudinství
povolených, mže jenom k tomu úelu býti použito.
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B. V ohledu osobním.

a) Chudí, práce neschopní. Chudým, práce neschop'*

ným a pofdpiory potebujícím, dostává se téže z obecních pro-

stedk, když oni sami nebo nkdo jiný za n o to žádá, a když
tu není jinýchi oisiob, jež jsou k (podporování jich povinny á
schopny,, a pokud i (dobrodiní soukromé o jich poteby se nestará.

b) Chudí, práce schopní. Chudí, práce schopní mo-
hou za stejných podmínek doasn z oliecních prostedk býti

podporováni, když se vykáží, že se marn o to pokoušeli do-*

stati práci.

Tíž jsou však povinni, ke každé práci, kterou jim správa
chiu(din;ství pidlí, pokud práce ta jich silám odpovídá.

c) Dti o patro vane i. Obec opatruje osielé a opu-
štné dti, pro nž není osob, k opatrování povinných, a jež chu-

dinská rada v opatrování obce pijala.

C. Kdo jest v y 1 o u ( € m z podpory.

Z podpory vyloueny jsou osoby, jichž píjmy staí na jich

a rodiny jich výživu.

Míra podpory.

Míru podpory stanoví chudinská rada dle návrhu písluš-
ného otce chudých.

II. Formální ást.

§ 1. Správa chudinství

V ele správy obecního chudinství stojí chudinská rada, pod-
porovaná otci chudých.

§ 2. úad otce chudých

náleží k nejdležitjším estným úadm obanským a vyžaduje
velikou míru inné lásky k bližnímu a vážný smysl pro sprave-
dlivost. Otec chudých je správ chudinství okem, jež vniká všude
tam, kde jest chudoba domovem ; uchem, jež náek chudých ne-

toliko slyší, nýbrž i zkoumá
;
jazykem, jenž se za opravdovel

gotebné pimlouvá ; rukou, jež z chudinského fondu dap' do-
rodinské pijímá! ,a j-e na pravém míst rozdluje. Aby to-

muto krásnému a šlechetnému povolání náležit vyhovl, musí
otec chudých udržovati styk s chudými, musí je asto, nejmén
však každých 14 dní jednou, navštvovati a musí jim v každém
ohledu radou i skutkem pispívati.

Jemu náleží stále k tomu psobiti, aby práce nescTiopní

a podpory potební chudí byli piréén podporováni, f\ pak,

již práce schopni jsou, aby byli ku vhodné prái pidržováni.
Neschopnost k práci uruje mstský léka.
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§ 3. Odepe-li chudý práci.

Odepe-li chudý, jenž jest práce schopen, konání oné práce,

již mu otec chuidých neb chudinská rada pidlí, aneb zanecha-Ii
jl bez vážné píiny, má dotyný otec cnudých o tom uiniti
ihned chudinské rad oznámení, aby uiniti mohla další opatení.

§ 4. Koiik opatrovanc na jednotlivého otce chudých pipadá.

Kazdy <>\tc chudých má pravideln na starosti jenom pt
chudých (jednotlivc inebo rodin).

Odchylka od tohoto pravidla jest pípustná toliko v dobách
mimoádné, všeobecné nouze, anebo když si otec chudých sám
za souhlasu chudinské rady chce vzíti více chudých (jednotlivc
nebo rodin) na starost,

§ 5. Kdo zastupuje otce chudých.

V pípad nemoci nebo nepítomnosti zastupuji se otcové
chudých navzájem. Trvá-li takovéto zastoupení déle než tyi
nedle, budiž ol tom chudinské rad uinno oznámení.

§ 6. Žádosti o podporu.

Žádosti o podporu podány butež ústn nebo písemn chu-
dinské rad, která je dodá ihned píslušnému pednostovi okresu,
pednosta okresu paik dodá je onomu otci chudých, jenž jest

bytem svým bytu žadatelov nejbližší.

§ 7. Zkoumání potebnosti.

Na základ žádosti o podporu vyhledá otec chudých žadatele
v byt téhož, vyšetí tam poptávkami u žadatele samého! i v jeho
okolí, pak osobním nazíráním podrobn jeho pomry, vyplní
k tomu cíli zavedený úadní dotazník a uiní v nm odvodnný
návrh na podporu nebo zamítnutí žádosti, naež vyplnný a po-
depsaný dotaznfkí odevzdá pednostovi okresu k referování v
chudinské rad.

§ 8. Ku kterým okolnostem pi šetení o podaných žádostech
zejména hledti sluší.

1. Domovská píslušnost.

Jelikož jest obec zákonit jenom k opatení svých písluš"
ník povinna, jest pedevším nutno zjistit, je-li žadatel do Par-
dubic píslušný. Potebnou zprávu podá obecní popisní úad.

Kdo jest k JDodpoe chudého povinen.
Dle zákona musí poskytnouti nutnou výživu

:

a) muž žen své ; b) rodie dtem svým, a dd a babika
svým viiukm ; c) ddicové rodi jich manželským dtem; d) d-
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dicové manžela neb manželky iomu z obou, kdo druhého pežije
do optného provdání nebo oženéní se ; e) služebný pán služebné
osob, jež ve služb onemocní, po tyry nedle ; f ) každý, jehož
zavinním nebo neopatrností druhý pišel ke škod, anebo kdo»
z takovéto viny tetích osob práv jest poškozenému dle dotyK
ných zákonných pedpis

; g) chudinské a podprné spolky, pak
nemocenské pokladny dle svých stanov.

Je-li v daném pípad takovýchto k podpoe povinných o-

sob, pak jest na chudinské rad, aby je, teba za pispní pí-
slušných úa,d a soiud, k plnní tchto povinností pidržela.

3. M á-1 i žadatel njaký píjem.
Zjistiti jest také, má^li žadatel již z jiné strany njaký

píjm nebo podporu.
Nemá-li takového píjmu neb podpory, pak zjištna budiž

jeho schopnost k práci slyšením mstského lékae.
Je-li žadatel nkde v práci, požádán budiž zamstnavatel

o podrobnou zprávu a zjištn budiž pesn dotyný píjem.

§ 9. Okamžitá výpomoc.

Naskytne-li se otci chudých výminený pípad, v kterém ne-
zbytnou jest okamžitá výpomoc, jest na nm, aby se neprodlen
dohodnul s pednostou okresu, a výpomoc takovou, v míe co
tnožno nejskrovnjší, ihned u obecního dchodu za souhlasu sta-

rosty nebo jeho námstka k výplat poukázal.
Pednoista okresu jest povinen o takovéto okamžité výpo-

moci v nejbližší schzi chudinské rady podrobn reíerovati.,

§ 10. O évUévách v byt chudých.

Pi obasných návštvách v byt svých chudých má otec chu-
dých pokárati každý nepoádek a nemrav, jež se mu naskytnou,
ine napomínati k poádku, istot slušncrsti a poctivosti, ma
klásti rodim na srdce výchovu a pilnou školní návštvu dítek,

má pidržovati dti k úct k rodim a k pilnosti doma i ve škole,

a má vbec míti úinný vliv na mravní povznesení, na pracovf-
tost a hospodaivošt svých chudých.

Každého roku v beznu a íjnu provádí se pednosty okres
za assistence otc chudých dkladná revise pomr "všech opa-'

trovaných chudých.
"Zvláštní zení budiž vzato k stydlivým chudým a o doty-

ných pozorováních budiž ipednostovi okresu uinno vždy oznámení.

§ 11. Pestéhuje-li se opafrovanec.

Každé pesthování opatrovancovo budiž píslušným otcem
dhudých oznámeno chudinské rad a souasn budiž s ni sd-
leno nové bydlišt, jeho pesthování a podmínná tím zmna
v osob otce chudých budiž zaznamenána v hlavní knize chudin-
ské rady.
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§ 12. Podpory penžité.

Pravidlem jsou podpory penžité. Píspvky na inži vyplá-
cejí se bud podporovanému nebo prostednictvím otce chudých
pímo domácímu pánu.

§ 13. Léikaské ošetování, pomoc pi porodu a náklad po-
hební.

Lékaské ošetování, pomoc pi porodu, léky, vína léebná
A bandáže, paTc rakve a práci hrobníkovu ma každý od obce pod-
porovaný chudý zdarma.

Léky, bandáže a vína pedpisuje jen mstský léka.

§ 14. Rozhodnutí chudinské rady.

Chudinská rada rozhoduje sama o návrzích na podporu. Vý-
plata dje se na poukaz starosty neb jeho námstka obecním
dchodem pravideln každý týden k rukám píslušného otce chu-

dých proti zvláštnímu potvrzení a sútování. K výplat urcenéi

obnosy dodává otcm chudých úadní sluha obce do bytu.

§ 15. Každý podporovaný chudý obdrží výplatní arch, s

nímž se na místoi a v dob otcem chudých urené musí k výplat
dostaviti.

ÁD POKLADNY PRO MÍSTNÍ CHUDÉ V PARDUBICÍCH.

Schválen v sezeni obecního zastupitelstva 9. srpna 1904.

1. Aby odstranna byla jakákoliv podomní i pouliní že-

brota, zizuje se zvláštní tond pod názvem: „Pokladna pro místní
chudé v Pardubicích".

2. Z fondu toho podporováni mají býti nejen domovsky
píslušní, nýbrž vbec v Pardubicích bydlící chudí.

3. Jmní pokladny sestává z jmní základního a jmní vý-
dajného. Jmní základní uloží se na úrok.

4. 'Jmní výdajné, z nhož udlují se dle možnosti pravi-
delné podpory místním chudým, sestává:

a) z roních píspvk zakladatel, b) z roních píspvk
úastník, c) z úrok jmní základního, d) z výnos dobroinných
podnikv, sbírek, zábav atd. e) z dar dobrodincv, pokud nebyly
dárcem výslovn základnímu jmní ureny.

5. Co se píspvk týe, jsou tyto:

a) píspvky zakladatel, b) píspvky úastník.
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6. Zakladatelé pispjí do jmní základního jednou pro
vždy obnosem nejmén 100 korun, kteréž možno ve tyech ro-
ních lhtách sloéiti. Pravideln pispívá zakladatel libovolnými

roním píspvkem do jmní výdajného.
Úastníci pispívají obnosem nejmén 60 halé msín,

kteréž vybírají ov,ení výbrí v lhtách msíních (po pání
i jiných).

7. Všem píznivcm pokladny (zakladatelm i úastníkm),
kteí se souasn upozorní, aby, sledujíce úel pokladny, že-

brákm bezprostední almužny odepeli a je na pokladnu chu^

dinskou poukázali, propjí se za náhradu 32 hal. tabulka legi-

timaní s nápisem : „Pispívá na místní chudé msta Pardubic'''
— po dobu, pokud do pokladny pispívají. Tabulku tuto doporu-
ruuje se na hlavním vchodu umístiti.

8. Ponvadž mezi chudými podpory se dožadujícími, dle zku-

šenosti mnoho jich lehí práce domácí, jako draní peí, istní
chodník a pod. vykonávati mže a také chce, záleží jen na pp.
interessentecn síly takové na chudinské rad dožádati a tím vz;á-

jemn ešení otázky chudinské nápomocni býti s ubezpeením, že

nemístných nárok se strany práci vykonávajícího, ušeteni budou.

9. Koncem každého roku vydáván budiž tiskem seznam všech

pp. dobrodinc fondu s udáním výše píspvk, jakož i sdlován
s veejností stav jmní pokladny pro místní chudé. Mimo to po-

zve chudinská rada všechny pp. píznivce každoron ku spolené
sdhzi, kdež by návrhy smující ku zdokonalení tohoto ádu
projednány býti mohly.

Ustanovení provádcí.

1. Píspvky len pokladny vybírají ve lhtách msíních
ovení výbrí (pp. dobrodinci zapíší složený píspvek na pí-
slušný list knihy, kteráž pimen upravena v šesti exemplá-
ích (6 chudinských okres) výbrím na jeden rok vydána bude).

2. Vybrané peníze odevzdají výbrí proti potvrzení obeo-
nímu dchodu, kterýž spravovati bude veškeré jmní pokladny
podle návrh chudinské rady král. kom. msta Pardubic.

3. Chudinská rada zjistí pomocí místní policie i pp. otc
chudých veškeré místní almužníky, žebráky i kolovrátkáe a se-

staví seznam tch místních chudých (pihlížejíc ovšem k chu-

dým domovsky píslušným), jimž každých 14 dní dobrovolná pod-
pora udlována bude.

4. Ku fsestavení seznamu ipizváni butež do chudinské rady pp.
policejní ^referent (eVent. policejní komisa), jakož i oba mstští
lékai, co znatelé pomr místní chudiny, a butež jmenováni
1 pi pravidelné tvrtletní revisi seznamu o radu a dobrozdáni
dožádáni.

5. Chudinská rada, ídíc se stavem jmní výdajného, usta-

novuje po návrhu píslušných otc chudých nezávazné podpory
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ve smyslu a dle instrukcí chudinského ádu král. kom. msta
Pardubic.

6. Pi návrhu o výši podpory budiž mítkem prmrný ob^
nos, jaký ped ustanovením pokladny jednotlivému almužriíku vy-

plácen byl, a nel)udiž obnos ten bez naléhavých dvod zvyšován.

7. Pebytk pípadn docílených použito budiž ve prospch
místních chudinských ústav, v pední ad ve prospch reorga-
nisace zdejšího chudobince, zízení ohívárny a polévkové ku-

chyn po dobu zimní, jakož vbec pokladna pro místní chudé
úinn pomáhej obci v plnní nesnadného úkolu — péi o chu-
dinství

!

Pan Josef Vlk, pednosta kanceláe vrch. chd. e-
ditelství král. hlav. msta Prahy, vzhledem k tomu, že ped-
ložil již písemný referát (otištný ve Vstníku Svazu eských
mst na str. 245. násl.) a vzhledem ku resoluci sekce so-

ciální, dle které ku vypracování definitivního ádu chudin-

ského má se zíditi zvláštní subkomitét (viz zde str. 384)

vzdal se slova.

D D
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Dr. LEOPOLD BATEK, MST-
SKÝ RADNÍ v HRADCI KRÁLOVÉ:

MSTSKÁ OCHRANA KOJENC.

Úkoly mst na poli sociální hygieny množí se rostou-

cím vdomím o velkém významu tohoto dležitého od-

vtví veejné správy; v našich mstech však dosud lze

pozorovati pouze nábhy a pokusy bez energického se-

trvání na zapoaté dráze, bez uritého, pracovního pro-1

gramu a správné organisace. Všecky tyto, mnohdy dosti

nadjné zahájené akce tíští se o nedostatek porozumníy
o nevdomost a úzkoprsou nedvru. Jednou z nejvážnj-

ších otázek sociáln-hygienických jest výživa kojenc.
Zdála by se býti zbytenou, vzhledem k tomu, že

píroda sama se postarala o výborný pokrm kojenc, o

mléko mateské, které vyhovuje všem požadavkm správné

výživy umlé. Bohužel však mnoho dtí jest zbaveno prsu

mateského a vydáno v šanc všem nebezpeím nesprávné

a obyejn zcela pochybeným zpsobem konané výživy u-

mlé. Poet nekojících žen stále roste, mnohé dti bývají

pedasn odstaveny, zpravidla po zcela krátkém kojení,

toliko dosti skrovná menšina žen vyhoví své povinnosti

kojiti své dít více než šest msíc. O píinách tohoto

smutného zjevu se v krátkém svém referátu šíiti nemohu;
jest mnoho žen z rzných píin ke kojení neschopných,

také pomry sociální zhusta stávají se pekážkou neoce-

nitelné výživy pirozené. Není však pochybnosti, že mezi

ženami, které nekojí, je mnoho žen zdravých a ke kojení

schopných. Kdyby všecky tyto ženy své dti ži-

vily vlastním mlékem, klesla by ihned zna-
ným zpsobem úmrtnost kojenc, — tuto pravdu

teba si pede vším vštípiti v pam.
Ale i pi nejúinnjší propagand pro vlastní kojení
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matek, zbyl by pece znaný poet žen, které svých dtí bez
vlastní viny prsem živiti nemohou. Nastává tudíž nutnost

Evýživy Umlé, o níž lze právem íci, že stala se hlavní pí-
inou úžasné úmrtnosti kojenc, z nichž více než jedna
ptinaiE^mfrá ped ukonením prvního roku
života. Píinou jejich smrti jsou valnou vtšinou (70

až 80 o/o všech pípad) choroby zažívadel, vzniklé nespráv-

nou, ba pímo vražednou výživou umlou. Ale tím není

vyerpán celý dosah zhouby; mnohé dti sice vyváznou z

této nebezpené etappy svého života, ale jejich organism
jest splatnou výživou seslaben, vplížily se do nho zá-

rodky zhoubných chorob, které íhají na vhodný okamžiky
aby v pozdjších letech zniily mladý život. V prvém roce

kladou se dležité základy budoucího vývoje organismu,

prvý rok má vliv velice znaný na celou budoucnost jejd-

notlivce, na míru jeho schopnosti k práci, na jeho zdatnost

tlesnou a resistenci proti chorobám. Proto jest správná

výživa kojenc prvním a dležitým požadavkem sebeza-

chování lidské spolenosti.

Jedinou možnou náhradou mléka ženského jest mléko
kravské, ovšem vhodn upravené, citlivým zažívadlem-

kojence pizpsobené a spolehliv sterilisované. Tmto po-

žadavkm však rodiové asto i pi nejlepší své snaze

dostáti nemohou, zvlášt v mstech, odkázaných, na do-

voz mléka z okolí. Obvyklé tržní mléko jest pro kojence

pokrmem nebezpeným, vzhledem k tomu, že do rukou kon-

sument dostává se již znan infikované úžasným množ-
stvím rzných mikrob, které v mléce nalézají vhodnou
výživnou piiu a s velkou rychlostí se rozmnožují. O
zdroje infekce není nouze ; teba jen vzpomenouti nei-
stoty stájí, krav i rukou dojících, všimnouti si nádob, v

nichž mléko do msta se dováží a mnohdy na ulicích pe-
lévá ve spoustách víícího prachu. Již po nkolika hodi-

nách lze nalézti v jednom krychlovém centimetru mléka
statisíce, ano i milliony zárodk. Sluší prohlásiti s veške-

rým drazem, že mléko tak znan infikované varem ste-

rilisovati nelze, mnohé bakterie petrvají i nejvyšší teploty,

nehled ani k tomu, že dlouhým vaením se mléko ruší

a jeho '§travitelnost zmenšuje. Mléko, obsahující velké množ-
ství mikrob, psobí zhoubn na citlivá zažívadla kojenc,
stává se astou píinou nebezpených katarrh žaludeních
i stevních.
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Vedle toho není záruky, že mléko tržní má neporuše-

nou výžTivnost, že není pidáním vody zfalšováno, aneb zba-

veno znaného množství tuku sebráním smetany. Mléko pro

kojence urené teba rozediti vodou v uritém pomru,
aby se stalo lépe stravitelným, v dlomácnostech jinak ani

mléko upraviti nelze. Rozedíme-li však mléko pidáním
vody falšované, klesne výživnost mléka tou mrou, že ko-

jenec umle vyživený ani prospívati nemže. Správná tržní

kontrola zstane i na dále zbožným páním, dokud nepi-

kroí msta k ízení družstevních prodejen, v nichž by
všecko mléko do mst dovážené, bylo vyzkoušeno a vy-

ištno ; dalšími požadavky jsou sbrny mléka v okolí mst,
kontrola stájí i dobytka, filtrování a chlazení mléka hned'

po nadojení, zákaz pouliního prodeje mléka. Jiná cesta

k cíli nevede.

Mlékem mohou býti peneseny rzné choroby infekní,

ze|m(éna tyf stevní, spála, difterie, spalniky, sn slezinná

^ j., zvláštof však tuberkulosa, pochází-li mléko z tuber-

kulosních krav. Okováním tuberkulinem bylo zjištno, žq

tuberkulosa mezi dojnicemi jest znaným zpsobem roz-

šíena, mléko z tchto krav obsahuje asto bacilly tuber-»

kulosní. Akoliv názory badatel, pokud se týe této otázky,

ponkud se rzní, pece nikdo nepochybuje, že tuberku-
losa mže býti mlékem tuberkulosních krav
urit penesena.

Není tudíž pochybnosti, že výživa kojen-
c umele živených, potkává se s pekážkami,
jichž( otístranní není v moci rodi a které
objeví se ihned, jakmile výživa umlá stane
se nutností. Najímání kojných jest z dvod ethických

naprosto zavržitelno, vyjímaje kojné z nalezinc; nikdo ne-

má práva koupiti si živný prs kterékoliv matky, ten patí

jejímu dítti, — statistika podává smutné doklady, jak hrozn
ádí smrt v adách tchto, vlastními matkami opuštných'

dtí, které se v pravém slova smyslu k smrti ukrmují.

Dtské mouky hodí se vedle mléka pouze pro vý-

živu starších kojenc, bez mléka tžce se dít vychová.

Avšak nejen mléko samo o sob, nýbrž i jeho píprava

pro kojence v domácnostech má tolik osudných vad, že

nelze se diviti hromadnému hynutí kojenc. Soukrom.é ú-

stavy pro výrobu dtského mléka mají sice dležitý vý-

znam, ale mléko jimi upravené jest pro vrstvy mén zá-
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možné píliš drahé, jeho zasílání do venkovských mst
nelze schvalovati, nedje-li se tak každodenn, — mléko
pro kojence urené, má býti spotebováno v dob 24 hodin.

Nezbývá tudíž, než aby msta sama se po-
starala o dobré kravské mléko pro kojence*
o pípravu ádn pipravených druh mléka
dle stáí kojenc a spolehlivé sterilisování
v obecní mlékárn; cenu humanisovaného mléka možno
pak snížiti do té míry, aby byla kryta režie. O podnik výd-
lený nesmí bžeti, jinak by drahými cenami pozbyla celá

instituce svého dležitého sociálního významu.

V Hradci Králové zahájila mstská ochrana ko-
jenc svou innost dne 1. bezna 1910. Instituce podobné
jsou v jiných státech evropských (zejména v Nmecku, ve
Francii a v/ Anglii) velice rozšíeny a rozvíjejí blahodár-

nou innost. Myšlenka sama vznikla ve Francii. První po-"

dobný ústav byl založen v roce 1894 v malém francouz-

ském mst Fécamp v Normandii, zásluhou tamjšího lé-

kae Dra. D u f o u r a. Vedle nho sluší jmenovati proslu-

lého paížského porodníka Budína, který v roce 1892 za-

ídil v Paíži t. z. Consultations der nourrisvous,
pravidelnou lékaskou kontrolu kojenc s ú-i

inným hájením principu kojení. Mstská ochra-

na kojenc v Hradci Králové jest založena na obou tchto
myšlenkách, které se zájmem doplují a zabezpeují zdár-

ný výsledek. Vylíím krátce celou její organisaci, ízenou
tymi hlavními [zásadami:

1. Každá zdravá matka má kojiti své dít sama, dle

pouení, které jí bude dodáno hned po porodu.

2. Rozhodnutí o otázce, mže-li matka kojiti, neb ne,

je-li teba pikrmování aneb úplné výživy umlé, budiž v

každém pípad sveno pouze lékai.

3. Nemže-li matka kojiti, aneb má-li nedostatek mléka,

budiž dít krmeno, po pípad pikrmováno mlékem z mst-
ské dtské mlékárny.

4. Každé dít, umle živené, má býti pod stalým dozo-

rem lékaským, konaným jednou za týden s vážením ko-

jence.

Do popedí stavíme propagandu pro vlastní ko-
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jení matek, šíení správných názor o významu kojení,

péi o to, aby všecky schopné matky své dti samy ko-
jily. Každá matka obdrží hned po porodu tištné pouení
o dležitosti a správné technice kojení. Nastane-Ii nutnost
výživy umlé, lze obdržeti za nízkou cenu mléko v mstské
mlékárn, zvláš pro kojence upravené, t. z. B i e d e r t o v u
smetanovou sms, která je zavedena tém ve všech'

mstských mlékárnách nmeckých a francouzských.

Prvním požadavkem jest, získati mléko s

neporušenou výživností, chudé na zárodky,
prosté bakterií choroboplodných. Mléko takové
dodává hospodáský dvr hrabte Harracha ve Stžerách
u Hradce Králové.

Dojnice, urené pro mlékárnu, vyšetí mstský zvro-
léka a okuje je tuberkulinem (methodbu Calmettovou),
aby penesení tuberkulosy mlékem s uritostí bylo vylou-

eno. Krmení krav dje se dle zvláštních pedpis, zaká-
zána jsou krmiva, která dodávají mléku zvláštní chu a

porušují jeho stravitenost, zejména ízky cukrovarské, vod-
nice, imelassa, erstvé mláto, vikev, rzné pokrutiny a p.

Dojení úéje se s pelivou istotou, po nadojení se mléko
procedí vatovým filtrem a hluboce ochladí Lawrencovým
chladiem. Mléko dopraví se pak do mlékárny v nádobách
s chladícím pístrojem, musí obsahovati nejmén 3 o/o tu-i

ku a teplota jeho nesmí býti pi dodání ani v lét vyšší

než ~\- 10° C. Chlazení mléka má velký význam; v mléce
chladném nalézají bakterie píznivých podmínek pro svj
vzrst a nerozmnožují se. Mléko is4 nadojené a uvedeným,
zípsobem chlazené, jest chudé na zárodky a mže býti

spolehliv sterilisováno.

Obas koná mstský zvroléka revisi stájí, pokud se týe
dojnic, místností k cezení, chlazení a uschování mléka ure-
ných, píce, zpsobu dojení atd.

V mstské mlékárn se nejdíve mléko po zmení
teploty vyzkouší a sice provede se zkouška alkoholem,

urí se specifická váha laktodensimetrem, obsah tuku bu-

tyrometrem.

Pak pikroí se k t. z. humanisaci mléka, t. j.

k jeho pizpsobení citlivým zažívadlm kojence. Zvláštní

pípravou uvede se množství jeho souástí do téhož po-
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mru, v jakém je nalézti lze v mléce ženském. Nejdíve
se mléko zaheje na 30—35° C, pak se vpustí do odstedivky
tak upravené, aby se z nho oddlila tetina v podob sme-
tany; ze smetany, dobré pitné vody, odstedného mléka a

písady istého mléného cukru vyrobí se pak ti druhy mléka,

druh prvý; pro dti do vku jednoho msíce, druh druhý pro

dti od 2—4 msíc, druh tetí pro dti od 5 do 7 msíc,
druh tvrtý (nezedné, sterilisované mléko), uren jest pro

dti starší, pro mládež školní a pro nemocné. Mlékem,
takto upraveným naplní se pak lahviky, opatené pevn
uzavírajícími zámiykami a lahviky vloží se db skín
steriHsaní, v níž se ponechají 10 minut pi teplot 102°

C. Po skonené sterilisaci se lahve v chladící kádi ihned

ochladí jemn rozprášenou studenou vodou a uloží v led-*

nici až do té doby, kdy nastane rozdílení konsumentml;
Prodej mléka dje se ve zvláštní místnosti v mst, v ur-

ených hodinách. Ceny jeho jsou takto ustanoveny:

druh první, lahvika lOOgrammová 6 ha

druh druhý, „ 150 „ 8 „

druh tetí, ^ 200 „ 10 „

druh tvrtý, „ 250 „ 10 „

druh tvrtý, „ 300 „ 12 „

V místnosti pro prodej mléka urené, konají se každou
sobotu od 4— 5 hod, odpoledne pravidelné, bezplatné
porady lékaské s kontrolováním a vážením,
kojenc. Ordinace tyto týkají se pouze výživy a jsou

matkami všech stav etn navštvovány.

Budova mlékárny jest postavena u mstských ja-

tek a obsahuje tyry místnosti: pípravnu, istírnu (lahve

se istí vesms v ústavu), laborato a skladišt pro láhve.

Náklad stavební obnášel 10.000 K, za strojní zaízení, ná-

bytek atd. i se zásobou lahví zaplaceno 8.500 K. Dozor
sven mstskému zvrolékai, vedle toho jest v mlékárn
zamstnána správkyn, služka a sluha, v prodejn proda-

vaka, k rozvážení mléka koí. Ohm roních poteb re-

žijních se zúroením a amortisací kapitálu, 17,580 K, z toho

za kravské mléko 10.008 K.

Letošní konsum:
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leden 13.049 lahví

únor 13.706 „

bezen 16.625 „

duben 13.761 „

kvten 14.416 „

erven 12.497 „

ervenec 9.598* „

srpen . .
7.304* „

Úhrnem 101.026 lahví,

t. j. denn prmrn 415 lahví.

V roce 1910 prodáno za 10 msíc (mlékárna byla ote-

vena 1. bezna) úhrnem 112.388 lahví, letos lze odhadnouti

dle dosavadního stavu celoroní konsum na 160.000 lahví

v úhrnné cen asi 17.000 K.

K tomu teba piísti subvence (mstská spoitelna a

zastavárna, továrník pan Dr. Anninger), úhrnem 650 K,

celkový píjem 17.650 K.

Bezplatná ordinace pro kojence byla etn navštvo-

vána a osvdila se co dležitá souást mstské ochrany

kojenc. Docílené výsledky uveejním ve zvláštním spise;

výživa umlá, v Hradci Králové zavedená, stala se neoce-

nitelným dobrodiním pro všecky kojence, zbavené výživy,

pirozené a zachránila již mnohé dti ped jistou smrtí.

Pevzali 'j sme kojence, vyhublé na kost, stížené chronickým

katarrhem zažívadel, zpsobeným neblahými pokusy výživy

umlé a za nkolik nedl jsme je pivedli k normální váze

a k úplnému zdraví. Vychovali jsme etné dti až do sed-

mého msíce pouze mlékem z mstské mlékárny, bez ja-

kéhokoliv jiného pokrmu a dti nerušené prospívaly.

Století naše bývá nazýváno stoletím dítte. Ve všech'

kulturních státech proniklo dokonale vdomí, že o dít jest

dosud špatn postaráno, že nejen mnoho dtí zbyten/
hyne v býlí pedsudk a povr, pod drtícími koly mechai

nismu sociálního, ale že záhy chorobné zárodky vnikají

do dtských tl a stávají se osudnou píinou chadnutí
celých generací. Pozd koná hygiena školní i sociální svéj

poslání; pevezme individua, seslabená škodlivostmi, která

* Pravidelné klesnutí konsumu o prázdninách, kdy školy jsou

zaveny a školní mléko se neprodává.
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na n psobila již v dbb kojenecké, této dležité dob
prvního vývoje organismu. A db této doby teba zasá-

hnouti rukou energickou a zkušenou, vnésti svtlo jasného
poznání i\éb rodinných zátiší, v nichž tisíce kojenc k
smrti se ukrmí a tisíce jiných navždy poškodí. Budouc-
nost národ závisí zcela na fysické zdatnosti jednotlivc,

na jejich životní síle a schopnosti k odporu proti všem
otesm a rozvratm života moderního. A my jsme ma-
lým národem, stále ohroženým, stále zápasícím a strádají-

cím ; nám dvojnásob muší býti na tom záleženo, abychóm^
budoucnost upevnili na zdravém základ nerušeného vý-

voje svého dorostu.

Msto Hradec Králové založilo svou ochranu kojenc,
první instituci toho druhu v echách, správn oceujíc*

její význam sociáln-hygienický; a tém souasn zídíij

pan továrník Richard iÚorawetz v Úpici vlastním nákladem
vzorn upravené a vedené jesle, školku a opatrovnu. Ve
dvou stediskách zhoubných vliv, zdraví dtské ohrožu-

jících — msto a továrna — vykonán zdárný in v pev-

né víe, že na této dráze lze docíliti výsledk nad jiné cen-

ných a trvalých. V instituci, kterou jsme zavedli v Hradci
Králové, nespatuji snad absolutní záchranu ped rozpou-
taným zlem

; je to první kopnutí rýem db úhoru dosud
nevzdlaného, první setba,

ji
ejíž že teprve v budoucnosti

skliditi lze. Projevuji nadji, že nezstaneme sami, že mno-
hé jiné ruce chopí se díla tichého a obtavého a že pro-

nikavý úspch rozptýlí mlhy, v nichž dusí se peetné ži-

voty dtské.

n n
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JOSEF PLAVEC, starosta hem. mstce:

PÉE CHUDINSKÁ V MENŠÍCH MSTECH
VENKOVSKÝCH.

Dovoluji si navázati na verejší pednášku pana poslance

dra Šubrta a na dnešní referát p. mag. rady Waldsteina,

abych ukázal, že i v menších mstech venkovských lze ve

smyslu moderní poteby upraviti záležitosti chudinské a si-

rotí, a že i naše eská venkovská mista se vynasnažují,

aby v nejlepších intencích podle sil svých provozovala roz-

umnou sociální politiku, zrovna tak jako ji dojista za lep-

ších pomir vykonávají velkomsta nmecká a stediska

prmyslová této íše.

Jsem starostou 'Hemanova Mstce, msta se 4614 oby-

vateii. Žijeme tedy ve venkovských pomirech, ale také cí-

tíme znanou tíhu bemen chudinských, jež vyžadují roui
11.000 K vydání, zárove však také uznáváme a plníme

povlinnost starati se náležit o chudé, k práci neschopné a

stáím sešlé své píslušníky, o chudou mládež a o dítky

opuštné, nebo osielé, a pejeme si stejn jako msta
veliká a pokroilá, aby projektovaná úprava veejné pée
chudinské o mládež došla záhy dávno potebného usku-

teniní zákonné úpravy.

Obec naše plní svj úkol sociáln politický pomocí dvou

dležitých institucí samosprávných : ústavu chudinského a

rady sirotí, volených v plenu obecního zastupitelstva a rady

sirotí, též ze len obyvatelstva mimo zastupitelstvo.

Rada sirotí jest jaksi odborem komise chudinské, a

tvrdím, že jest lépe, když jest samostatnou, když nesplyne

úplné s komisí chudinskou v jeden sbor.

Ústav chudých ídí lenové obecního výboru, kdežto

lenství sirotí rady jest individuelní.

tvrtý sjezd eských mst. 401



Volíme každého, ženu a muže, kdo projeví zájem, chu
k spolupráci a obtavost.

Odchyluji se tedy v tomto bodu od náhledu p. dra

Šubrta.

Radu sirotí založila obec naše r. 1908 a loni zídila

jí k ru^e zvláštní placený úad generálního poruníka si-

rotk, pro obvod msta Hemanova Mstce a pro písluš-

ník}^ zdejší v cizin žijící.

Rada sirotí postarala se pedevším o to, aby sestavila

úplný seznam všech do Mstce píslušných pólo nebo zcela

osielých a opuštných dtí, a seznam dtí zanedbaných.
Sirotk a polosirotk a dtí nemanželských vykazuje náš

sou^pis celkem 357. Jsou v tom ovšem dítky všech zdejších

rodin, chudých i zámožných, kterým zemel otec nebo mat-

ka, a u každé takovéto rodiny zaznamenán jest v seznamu
poruník nebo spoluopatrovník a jeho adresa, u dítka ne-

manželského otec, a souasn vedeme v evidenci, v jakých

pomrech tyto dítky vyrstají, starají-li se o n rodie ná-

ležitým zpsobem, nebo je-H teba zakroení úedního.
Kaž;dé jednotlivé dcko jest zaneseno v seznamu, dnem

narození, abychom vdli, kdy je školou povinno a kdy ze

školy vystoupí.

Dtí osielých nebo opuštných, o které obec peuje
ze svých fond nebo z milodar, jest celkem 26. Krom
toho poskytuje obec chudým vdovám píspvek na výživu

poloosielých dtí.

Dítky osielé nebo opuštné dáváme na vychování do
ádných rodin v mst a platíme na každé dítko msín
16—20 nebo více korun za stravu, a to až do 14. roku dítte.

Ošacení platí obec bu z chudinského fondu nebo z milo-

dar.
Když dítko dospje 14. roku, postará se sirotí rada,

resp. generální poruník sirotk spolu s obcí o to, aby
chlapci vyueni byli emeslu, a dívky aby umístnny byly

v lepších rodinách za chvy nebo služky.

Z ošetovaných 26 sirotk mli jsme jich ve Vídni 12.

Jest to skoro všude stejný úkaz, že mladé dívky jezdí do
služby ponejvíce do Vídn, a skoro ve vtšin pípad to

na konec tak dopadne, že se dívky tyto o to postarají, aby
domovská obec mla co vychovávati. Proto velmi musíme
vítati novodobé zakládání spolk s ušlechtilou tendencí chrá-

niti nezkušené mladé osoby ped zkázou velkomsta.
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Ješt jeden stesk na magistrát vídeský jest všem našim

obcím spolený, že totiž Víde na úet obcí domovských
poskytuje stále zálohy osobám podpory nehodným, a obce

musí tyto zbytené almužny nahrazovati.

Na tiskopisech magistrátu teme sice, že „Armenrat"
po bedlivém vyšetení shledal, že bylo teba té osob
v nouzi pomoci, namnoze však poskytuje se za naše peníze

podpora osobám, práci se vyhýbajícím, a ješt k tomu
obnosy znan vysokými.

Obec naše má s vídeským magistrátem málo štstí.

V pítomné dob stojíme optn skoro v procesu. Pípady
naše jsou tak zajímavé, že neváhám je sdliti.

Jedna píslušnice zdejší zemela ve Vídni a zanechala

obci pt nemanželských malých dítek. Obec myslila, že se

otec dítek stará o svou rodinu, zatím však po celou dobu

dlouhé nemoci matky byly dítky v ústavu vídeském, a když

magistrát vyzval obec, aby si je pevezla dom, domnívalo

se ped léty tehdejší pedstavenstvo obce naší, že jest dítkám

ve Vídni lépe, tady že by nás stály peníze, a nechalo zále-

žitost tuto usnouti.

Procitnutí bylo ovšem velmi trpké, ponvadž obec zdejší

musila Vídni zaplatiti za tyto dítky obnos 1400 K a byla ješt

ráda, že to smluvila na 50 K msíní splátky, od kterých

teprve v prosinci loského roku byla poslední splátkou vy-

koupena. Pak teprve odvezly se dítky do obce domovské,

ve které se zaaly uiti esky. Za naše eské peníze dlala

z nich Víde Nmce!
Druhý pípad jest ješté horší, protože opírá se o udá-

lost, která se stala ped 100 roky.

Tehdy narodila se v Herm. Mstci Filipína Stárkova,

která jako mladé dve odjela do Vídn, a od té doby žád-

ných zpráv o ní se nám nedostalo, protože rodie nkde
zemeli, nevíme ani kde, a jiných píbuzných tu nebylo.

Filipína porodila v zemské porodnici syny; Leopolda, o kte-

rém jsme se dozvdli teprve, když mu bylo 65 rok, když

byl jako meta msta Vídn pijat do „Versorgungsheimu".

Tehdy oznámil sem magistrát vídeský, že byl Leopold

Stárek jako píslušník Vídn delší dobu v nemocnici cis.

Alžbty, ale že se^ pátráním shledalo, že byl pvodu neman-

želského, matka jeho že, patila do Hemanova Mstce, že

se narodila r, 1813 v Hemanov Mstci a že tedy obec

naše jako obec domovská musí nemocniní náklady a Ver-
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sorgungsheim zaplatiti. Ponvadž pak nemoc Stárkova byla
nevyhojitelná, anebo by léení její velikého nákladu vyžado-
valo, vyzval magistrát obec naši, aby si Stárka z Versor-
gungsheimu z Vídn odvezla. Šetením naším bylo však
zjištno, že jmenovaného roku se u nás žádná Stárková
nenarodila, a o Leopoldovi nemli jsme ani zdání, že by byl

na svt existoval, v žádném seznamu, ani odvodním za-

nesen nebyl, knížka pracovní nebo služební nebo domovský
list nikdy mu odtud vydán nebyl, ten lovk byl nám osobou
úpln neznámou.

Proto jsme odepeli uznání píslušnosti a akt dotyný
jsme magistrátu vrátili. Týž odpovdl, že zavede šetení
nové, a toto šetení trvalo celých pt rok. Kde tak dlouho
akt ležel, není nám dosud známo, ale magistrát vídeský
zaslal loni za zemelého Leopolda Stárka obci naší úet
na 3573 K 60 h. Zahájili jsme vyjednávání prostednictvím
právního zástupce obce, a nedojdeme-li píznivého vyí-
zení, musíme nastoupiti cestu stížnosti.

Pípady tyto uvádím proto, abych varoval obce ped
liknavostí a ledabylostí ve vcech domovského práva, zvlá-

št jsou-li ve styku s magistrátem vídeiíským. V pochyb-
ných pípadech xtédycky obec lépe pochodí, když odveze si

dom toho domnlého píslušníka, dosplého nebo sirotka,

když ho doma levným nákladem opatí a pak teprve pro-

vádí dkaz o nesprávné píslušnosti.

Pouení, kterých se nám tmito zkušenostmi dostalo,

vedly obec k opatrnosti a k poádku.
Proto snažili jsme se, abychom evidenci píslušník co

nejdokonaleji provedli, a též o sirotcích nebo dtech opu-

štných, abychom nabyli pehledu a jistoty.

Ponvadž pak poruník, obvyklým zpsobem dtem usta-

novený, pramalého zájmu o n mívá. Vy víte, pánové, že

v nejetnjších pípadech stávají hromadnými poruníky
zvlášt nemanželských dtí obecní zízenci, jen aby se vy-

hovlo form zákona, a že asto takový strážník ani neví,

kolika dtem je poruníkem — zvolili jsme si generálníh^o

poruníka pro všecky sirotky a pro dti opuštné a dali

jsme mu na starost též péi o dti zanedbané, o nichž po-

dává nám zaruené zprávy zárove s návrhy, jak odpo-
moci nedostatkm výchovy.

V záležitosti této vyšel náš chrudimský okres potebám
mst a obcí velmi vstíc a zaadil do svého rozpotu zvlášt-
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ní položku pro g-enerální poruníky sirotk. Jest to tedy

místo honorované, z poátku ne sice mnoho, ale postupem
zapracovanosti 'vznikne rozsáhlá a velmi ušlechtilá agenda
tomuto úadu, kterou bude teba podle vykonané práce ná-

ležit odmniti.
Placený úad generálního) poruníka sirotk mohu obcím

našim vele doporuiti, uinili jsme v uplynulém roce mnoho
dobrých zkušeností a dopracovali jsme se dobrých výsledk.
Poruník vypátral nám o jednotlivých dtech a o zpsobu
jejich života takové podrobnosti, že jsme ihned zakroiti

musili ve prospch zdraví tchto dítek a bohužel astokrát

též 'na záchranu nevinné dtské duše.

V mnohém ohledu nutno nám chváliti tento estný a

velice dležitý úad, který jest souasné pomocným orgánem
okresního soudu jako úadu yrchnoporuenského.

Chrání obec od zbytených náklad, nebo se vas o to

postará, aby nalezl se a ku placení náklad donutil ten»

jehož je to povinností.

Platí to zvlášt o nákladech na dti nemanželských ro-

di, íiebo povinnost otce zjistíme asto pomocí (sirotí

rady 'a její orgán díve, než k ní dojde.

V právní pomoci a péi o dítky nemanželské má náš

stát tJosud mnoho dohán,ti za jinými státy pokrokovými.

U íiás se ponechává veškerá pée o tyto dítky pouze obcím,

ale 'ne všecky obce na zeteli mají, že výchovna opuštných!

dítek piatí mezi nejpednjší povinnosti obce, a že špatné

vychování tchto dítek pozdji sama obec nejvíce ucítí. —
A JDece není vznešenjšího ,úkolu nad péi o ubohé ty

opuštné dítky, které niím svj smutný osud nezavinily

a v kterých asto díme mnoho ušlechtilosti duševní a na-

dání, které by pozdji národnímu celku veliký prospch
mohly pinésti.

Víme, že mnohé rodiny berou si tyto dítky jen proto

nja vychování, aby obdržely msíní ten vychovávací písp-
vek, kterého využívají pro ^ebe a pranic si z toho ned,-

liají, jestli že dítky jim svené hynoiu na tle a. zstáv^ají

zakrnlými na duchu, ba nkde nakládá se s dtmi takovými

he než se zvíaty.

A tady je další vznešený úkol naší rady sirotí a jejího

poruníka, aby všímal si pomr v rodinách, a dítky na vy-

chování aby dával jen do rodin ádných, které by z nich
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vychovávaly platné leny lidské spolenosti, tak aby ani

jedno dít. se národu neztriatilo.

Tutéž stiarost má náš poruník s dtmi poloosielými,
o nž ise matka nebo otec nestarají, a které propadají hladu
tlesnému a schátralosti duševní a mravní. Snažíme se je

dostávati ven z tch kal nízkého života, a také tyto dítky

dáváme za pomoci soudu k jiným matkám, k jiným rodim.
Staráme Ise tedy o to, aby osud dítek osielých, opušt-

ných ^nebo zanedbaných nebyl tak žalostný jako býval, dokud
vynikající <filanthropové eští nezasáhli pronikavým zpso-
bem do ešení tchto dležitých sociálních reforem ve

prospch ivšech dtí opuštných a ku nesmírnému užitku

eského ^národního organismu.
Budiž íest a vdná pamt všem, kdož na tomto poli

pracují, nebo eskému národu konají službu významu ne-

ocenitelného.

Pan Josef Šeyd, mst. radní král. hlav. msta Prahy,

má za to, že jest povinností zem zíditi dostaten veliký

ústav, v nmž by bylo možno umístiti zanedbané dti. V otáz-

kách, týkajících se pée o mládež zanedbanou vbec, by mlo
zejména uitelstvo býti spoluinno.

Po té návrhy referent pp. mag. rady M. Waldsteina
a c. k. pošt. kontrolora Jos. Lukesle jednomysln schváleny

a pedseda p. Frant. Hubáek zakonil schzi podko-
váním všem pp. referentm i všem úastníkm schze.

D D
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SCHZE V ÚTERÝ DNE 17. ÍJNA 1911

O 9. HODIN DOPOLEDNÍ.

Pedseda posl. JUDr. Jan Podlipný zahajuje jednání a

projevuje oekávání, že dosavadní prbh jednání sjezdového

jist všechny úastníky uspokojil. Na to poukazuje na pro-

gram dnešní této schze ve „Vstníku Svazu eských mst"
otištný; má za to, že referáty, jež budou pedneseny, budou
sice vesms znamenitými podnty pro další práci, za nejd-
ležitjší však pokládá vydání samosprávného slovníku; než

peje všemu jednání dnešnímu stejného zdaru.

Konen sdluje, že pan íšský poslanec prof. dr. Vilém

Funk, který ml pednésti první referát, nucen jest dlíti

ve Vídni, proež referát jím písemn pedložený pednese ta-

jemník svazu dr. Joachim.

D D n
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POSL. PRUF. DR. VILEM FUNK:

STANOVISKO ESKÝCH MST K VLÁDNÍMU
PROGRAMU FINANNÍMU.

Dne 6. t. m. pedložil finanní ministr poslanecké sn-
movn adu pedloh finanních ásten o pedmtech, jež

snmovnu poslaneckou již v minulých zasedáních zabývaly
ásten o pedmtech nových.

Pedmtem pfedloh tchto jsou

:

1. zmny zákona o pímých daních osobních;

2. poplatky z pojišovacích smluv, ze smluv o rentách

doživotních a smluv zaopatovacích;

3. poplatky ze sázek u totalisatéra a t, zv. bookmaker

;

4. výhody daové pro novostavby, pístavby, výstavby a

pestavby vbec a specieln stavby s malými byty.

V exposé finanního ministra uznáno, že ,,stav, který se

v posledních letech utvoil, nemže déle trvati, že teba cel-

kové reformy finanní ^— to že jest vcí ^^šeobecného pesvd-
ení, o emž neteba ztráceti slov," rovnž zvlášt ješt mluví
se v exposé, že vláda pomýšlí na revisi daní výnosových a na
revisi systému pirážkového. Kdy ovšem k tmto zásadním,

celkovým reformám dojde, o tom vláda nieho neprozrazuje.

Z exposé finanního ministra plyne však také, že vláda

zamýšlí zvýšení dosavadních a z "ásti zavedení nových daní

spotebních (da z piva a z lihu, z vína šumivého), dan d-
dické, dan automobilové a monopolu sirkového — tedy

optn pouze novelisování pedpis platných a z ásti vsunutí

nových daní do daového systému dosavadního.
Pokud se týe financí autonomních, zmiuje se exposé

pouze o financích zemských, naproti tomu nemluví se — mimo

410



povšechnou neuritou zmínku o zásadní revisi systému pi-
hláškového, což se patrné týká také pirážek obecních —o fi-

nancích kommunálních.
Ze všeho plyne, že prozatím v dohledné dob nelze oe-

kávati celkovou pronikavou reformu státní soustavy finanní,

jež by znamenala úplné rationelní a moderním požadavkm
vyhovující petvoení státního systému finanního a tudíž

i vytvoení podkladu, na kterém bylo by lze provésti nejlépe

i úelnou reformu finanního systému kommunálního.
Dle toho zstává stále týž stav jako díve a vycházejí

na piano veškery dívjší vládní sliby, že podrobí se problém
finanní správy autonomní a jich pomru k financím státním

novému dkladnému rozboru.

V petici Svazu eských mst, podané loni k vlád, jež

otištna v ísle 1. ,,Vstníku Svazu eských mst" (str. 13.),

uvedeny podrobn veškery dvody, svdící pro nutnost

úpravy financí kommunálních.
Za vylíeného dnešního stavu vci doporuovalo by se,

aby obsah této petice spolu se závrenými návrhy zaslán

byl znovu Jednotnému eskému klubu s tím, aby u píležitosti

projednávání nových reforem finanních na íšské rad zd-
raznil optn požadavky v ní obsažené a aby navrhl, by
ku ešení otázky této konen se pikroilo.

Pokud se týe jednotlivých pedloh nových, má
osnova . 542, jež vztahuje se ku reform pímých daní osob-

ních, pouze potud významu pímého pro finr.nce auto-

nomní, pokud zvyšuje pídavkovou da spoleností
akciových, komanditních a tžírstev, pokud po-

skytují s e výhody podnikm, smujícím ku výrob
živnostenské a zemdlské v prvních pti letech

jejich trvání, pokud istý výnos jejich nepevyšuje 6 procent

„inného vlastního'' kapitálu.

Jak plyne z motiv, mají postiženy býti tímto z jedné

strany podniky, jež vykazují zpsobilost platební, normální

míru pevyšující, a z druhé strany má poskytnuta býti v in-

teressu pdpory domácí produkce úleva podnikm v prvých

stadiích jich vývinu, tedy v dob, kdy zpsobilost platební

není pln vyvinuta.

Financím autonomním pnrozen že vzejde ze zvýšení

dan z podnik akciových i zvýšení base pirážkové. Ovšem
vzhledem k tomu, že vtšina spoleností tchto hlavn ve

vtších mstech má sídlo, nikoliv výhoda všeobecná.
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Snížením dan pro uvedené podniky živnostenské a zem-
dlské nastane sice ztráta, ale vzhledem k stanovenému ome-
zení na 5 let, ztráta pouze doasná, jež z druhé strany vy-

vážena bude vtším umožnním zaldádání podnik takových

a pojištním jich výnosnosti v létech píštích. V obojím

smru oekávati lze proto i dosažení výhod pro íinance

autonomní.
Pokud se týe projektovaných zmn osobní dan z píjmu,

zstávají tyto mimo úvahu se stanoviska finann-autonom-
ního, ježto osobní da z píjmu netvoí basi pro pirážky.

By i význam pedlohy této dle toho pro finance mstské
valným nebyl, byla by reforma zamyšlená vhodnou píleži-

tostí k optnému uplatnní požadavk, jež Svaz eských mst
v pamtním spisu svém na základ usnesení finanní sekce

ze dne 9. dubna 1910 projevil, žádaje, aby souasn se zmnou
pedpis o osobní dani z pi^íjmu zmnny byly pedpisy
II. hlavy zákona (o dani výdlkové z podnik veejn útu-
jících) ve prospch obcí. Tím spíše, že se mní i nkteré

paragrafy II. hlavy.

Žádané zde doplky a zmny mly by znovu rovnž Jed-

notnému eskému klubu býti sdleny se žádostí, by u pí-
ležitosti zamýšlené reformy o uskutenní jich se pokusil.

Osnova o poplatcích ze smluv pojišovacích a podobných

pro otázku naši nemá významu. Dle osnovy o poplatcích ze

sázek u totalisateur a bookmakér vybírají se dosud v n-
kterých zemích vedle dosavadního 5"o poplatku totalisateur-

ského na základ zákon zemských pirážky a samo-

statné dávky dílem ve prospch zemských fond, dílem ve

prospch místních fond chudinských a to v Dolních Ra-

kousích, v Solnohradech, ve Lvov a v Krakov.
U píležitosti reformy poplatk tchto doporuovalo by

se stanovení, aby poplatek místo 8 "o inil lOo/o ze sázky a

aby 2oo odvádny byly ve prospch msta, v jehož obvodu

dostihy se konají, neb pokud konají se mimo msto, msta
dostih nejbližšího, pokud již pirážku podobnou nevybírá.

By i specieln v Cechách pouze dv eská msta (Par-

dubice a Praha) toho asu picházely v úvahu, zdá se mi

pece, že domáhání se v zásad podobného ustanovení ne-

bylo by na nemíst — ano vedlo by i k vyrovnání výše po-

platk oproti Dolním Rakousm, Vídni, Solnohradsku, Lvovu

a Krakovu, a posílilo by, by i ne pronikav, finance alespo
nkterých mst.
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Doporuuji tento návrh finanní sekci k bližšímu
projednání.

Nepochybn nejvtšího významu pro otázku financí auto-

nomních má osnova o úlevách pro novostavby, pístavby,
nadstavby a pestavby a pro stavby s malými byty.

Osnova stanoví pedem úlevy pro stavby takové,
pokud zapoaty budou po 31. prosinci 1911.

Dle toho poskytuje se

:

I. novostavbám, pístavbám' a nadstavbám (t. j. zvýšením
stávajících stavebností utvoením nových pater), jednak

1. úplné osvobození od dan domovní na 6 let,

2, na dále vbec:
a) pi dani inžovní zdaování dle sazeb uvedených v pí-

loze A; sazeb proti dosavadním nižších (v Cechách Praha
19oo, jinak 15"o),

b) vybírání dan tídní se srážkou (\/io pro budovy
I.—VII. tídy tarifu a V., pro budovy VIII.—XVI. t. tarifu

k domovní dani tídní dle zák. z 9. února 1882, . 17. . z.);

II. pestavbám a to úplným a ásteným vedle výhod
uvedených úplné osvobození od dan tídní na 6 let a sní-

žení dan inžovní na 5 "/o istého výnosu na 6 let.

Podrobné projednání této osnovy odporuuji o d-

k á z a t i s e k c i f i n a n n í.

Návrhy referentovy bez debaty schváleny.

D D D
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DOCENT Dr. JIRI HOETZEL,
SEKRETÁ ZEMSKÉHO VÝBORU

KRÁLOVSTVÍ ESKÉHO:

REFORMA VEEJNÉ SPRÁVY A NAŠE OBCE.

V Rakousku chystáme se zase k tomu, abychom refor-

movali veejnou správu. Jak se zane u nás o podobných
vcech mluviti, bojíme se o samosprávu. Stalo se zvykem
pedstavovati si reformu správy na útraty samosprávy

Dosazení císaské komise pro reformu správy dalo pod-
nt k tomu, že se na poadu našeho jednání objevilo thema,

o nmž mám est refeí'ovati. Císaská komise pro reformu
správy nemohla se dosud dáti do vcné práce, tik že

by se mohlo zdáti, že bojujeme zde proti vtrným mlýnm.
Posláni komise nese se mezi jiným také k vyšetení a

upravení pomru správy státní k samospráv.
Vzhledem k této okolnosti, jakož i vz*hledem k tomu, co otfi-

cieln dosud bylo o správ autonomní napsáno a eeno,
máme mnoho dvod býti na stráži.

V každém pípad je dobe, abychom vas si pichystali

materiál pczvdný a prvodní a to pro otázky, kde lze

skoro najisto oekávati útok na naši samosprávu.
Samospráva územní (obecní, okresní a zemská) má

dvojí druh nepátel. Jsou to:

1. ást theoretik, kteí nedovedou na otázku nazírati

dosti reáln, nýbrž vytvoí si pojem samosprávy jaksi

ideální. Jen to, co by odpovídalo jejich pojmu samosprávy,
bylo by dle nich dobré, života schopné ; vše ostatní je

vc zavržitelná, dle písn: ,, Každý jen tu svou má za je-

dinou".

Mnoho uených knih se napsalo o pojmu samosprávy
a jejím pomru k správ státní. Dokud si taková theorie

neuvdomí, že oprávnnost na p. obce nezávisí od
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od toho, jak si její autor pedstavuje samosprávu, nýbrž
od toho, jsou-li obce nutným, resp. užiteným lán-
kem v organismu veejné správy, daným histo-
rickým vývojem a potebami života, má takové
hloubání zstati obmezeno na pole theoretické. S drazem
se musí odmítnouti každý pokus, vyvozovati praktické
dsledky z podobných formulací dokonce de
1 e g e f e r e n d a.

Mohu posloužiti klassickým dokladem k otázce. Roku
1908 konala se v ministerstvu financí anketa o s-anaci

zemských financí. Je zajímavo ísti, jak rzn na samo-
správu pohlíželi theo re tikové vládou pizvaní a prak-
tikové v samospráv inní. Vrch podrželi pirozen sku-

tení znalci pomr : praktikové, kteí drazn se opeli
proti Brochhausenov definici samosprávy, že je to obsta-

rávání vlastních záležitostí vlastními silami. Odpor vyvo-

lala tato formulace potud, pokud se z ní vyvozovalo, že

všeliké volání po finanním pispní vyšších jednotek

autonomních, uvádí myšlenku samosprávy ad absurdum, ježto

prý je nejlepším dokladem pro neudržitelnost samosprávy.
Bylo dobe pohlíženo k tomu, že uenci se dosud ne-

dohodli o pojmu samosprávy l že reforma správy nemže
ekati, až se theoretikové dohodnou. Kdo zná pomry v litera-

tue státovdecké, potvrdí mi, že není valné nadje ve sjed-

nocení se theorie. Vadnost argumentace Brockhausenovy je

na bíledni: stát nepizná obci vydatné zdroje píjm —
z toho plyne zadluženost obcí -^ z toho Brockhausen vyvo-

zuje absurdnost myšlenky autonomie.

2. Samospráva má však nepátele také v kruzích prak-
tických. Zvlášt v kruzích vládních jesi patrná snaha
samosprávu pistihovati. Na samosprávu snesly známé
Studie Korbrovy o reform vnitní správy takovou spou-

stu žalob, že by taková samospráva vskutku zasluho-

vala, aby zmizela se svta. Je n že pomry nejsou
pece jen tak zlé as druhé strany ti, kdož tak rádi

vypichují každou malikost na naší samospráv, mli by
se stejnou néochvjností a dsledností osvdovati stejnou

otevenost pi odkrývání a stihání nedostatk a nešvar
ve správ politické.

Pi zmínné už anket v ministerstvu financí zkušení

znalci samosprávy etli pravé levity správ státní, takže

oba tábory by byly v tom asi stejn.
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Nebylo by mužným nechtíti piznati, že samospráva
obecní — mluvme tu jen o ní — má vady. Podstatná*
ást tchto vad má pvod, ^bychom tak ekli, organický:

v nedostatené zákonné úprav organisace a

innosti obce, po p. v nedostateném vypravení f i-

nanní výsosti obce a v tom, že initelé samosprávní
nemají vždy a ne všichni náležité vdomí zodpovd-
nosti svého postavení. Máme tu initi s nemocným, jehož

máme léiti, nikoli odpravovati.
A práv když povážíme, že tento nedokonalý, chorý

organismus fakticky vyhovoval, mžeme tušiti, co Hy
dovedl pi plné síle! Idea samosprávy je hybnou
silou ve vývoji stát. Od tuhé centralisace u nás, ve

Francii a Prusku vede vývojová linie k {nižším útvarm správy
místní (samosprávy). Na Brusselském sjezdu pro vdy
správní r. 1910 a v pruské literatue vidly se v decen-
iralisaci správy zjevy, vynucované potebami doby. Každý
pokus seslabovati samosprávu obecní znamená boj proti

vývojovým tendencím doby.

Jeden vídeský theoretik (Bernatzik) byl brzo hotov
s vývodem, že venkovským obcím se musí odejmouti výkon
místní policie.*) Nco podobného dá se s takovou
lehkostí íci jen pi zkušenostech jednostranných. Skutená
znalost pomr nestaví otázky do tak pohodlného svtla,

nýbrž uí, že nejde o otázku tak jasnou a jednoduchou. Jak
si kdo u nás pedstavuje výkon místní policie bez všelikého

prostednictví obce, nejde mi dobe na mysl.

Na jedné stran se volá po tom, aby obvody okresních

hejtmanství byly menší a okresní hejtmanství byla pive-
dena do bližšího styku s lidem — a m. druhé stran chce

se tak závažná ást psobnosti obecní, jako je policie,

penésti na vzdálené orgány ! Lacinjší by onen zpsob í-

zen' asi nebyl.

Dosavadní vývody bych shrnoval v ten rozum, že eské
obce mají zájem na tom, aby zákonodárství obecní bylo

vybudováno. Staily by prozatím menší doplky asi

v tom smru

:

1. mohly by nkterým kategoriím obcí býti odaty (a

na okresy peneseny) urité úkoly, s které obce ty nejsou,

*) Diskussion uber die Denkschrift der Regierung: Studien zu
Reform der unseren Verwaltung, Víde 1905, str. 8 násl.
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na p. policie stavební. Tím neíkám, že by mly
agendy tyto býti pedány okresním hejtmanstvím

;

'2. butež vybudovány donucovací prostedky, jimiž by
vyšší instance mohly úinnji donucovati liknavé obce ke
konání úadu, zvlášt budiž uzákonno tak zv. právo d evo-
luní (t. j. aby vyšší instance mohla jednati na míst
liknavé nižší stolice)

;

3. budiž platnost lhtového zákona z 12. kvtna 1896,

. 101 . z., penesena i na ízení ped úady samosprávnými.
Na míst devoluního práva bylo by možno zavésti institut

práva francouzského, že nevyízení žádosti v urité lht
rovná se zamítnutí jejímu s úinkem možnosti rekursu k vyšší
stolici. Pi rozháraných pomrech ve snmu král. eského není
ovšem pomyšlení na brzké uskutenní tchto podnt.

Aktuálnjší bude obrana samosprávy obecní proti výtkám
se strany povolané i nepovolané.

Hlavní výtky dosud obcím inné daly by se seaditi
asi' takto:

1. Neštstí Rakouska je náš dualismus správní, t. j. sku-

tenost, že správu obstarává dvojí organisace správní-státní

a autonomní.

Tato výtka by byla odvodnna jen, kdybychom doká-
zali, že obce nejsou k niemu, resp. že jednotná
správa státní by byla lacinjší. Není však nesnadno doká-
zati, že s obcemi musí se poítati jako s nezbytným
lánkem organismu správního, jehož oprávnnost je po-
svcena historickým vývojem a nepedpojatými úvahami
správní politiky.

Že by stát obstarával všecky funkce obecní
lacin ji než obce, nedá se pece jen tak beze všeho
tvrditi.*) Dosud stát rakouský rád porouel v záležito-

stech, na nž nic neplatil. Heidelberský prof. Fleiner
ve svých nedávno vyšlých „Institutionen des deutschen Verw.
R." praví právem, že obce si vydobyly nárok na uritý
okruh psobnosti.

'2. S dualismem správním souvisí, že kompetenní stránka

mezi úady státními a orgány obecními bývá neuritá,

*) Srovn. nyníe prof. Redlicha: Zustand und Reform der osterrei-

chischen Verwaltung, 1911.
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takže trvá dlouhou dobu, než je rozešena formální
otázka, kdo má vc rozhodovati.

CompetenCni spory se vyskytuji, aie nejsou, jaK uka-

zuje sbírka nález íšského soudu, tak etné, že

by se mohlo o nich mluviti jako o zjevu pravidelném.
Každý praktik mi dosvdí, že úad má spíše tendenci od-
mítati kompetenci v otázkách pochybných, leda že by
do toho zahrávaly jiné momenty: osobní, politické a

pod. Pokud jsem mohl sledovati, stát osoboval si (proti

obci) kompetenci v záležitostech, s jichž obstaráváním ne-

byly spojeny náklady, ovšem však možnost poroueti.
Jist vyskytly se vylíené konflikty kompetenní nega-

tivní i positivní, které nedostaly se ped soud íšský, resp.

(pokud jde o negativní konflikty) ped soud správní. Protože

na tento bod klade se se strany odprc dualismu zvláštní
váha, pokládal bych za cenný materiál prvodní pesné
zjištní rozpor kompetenních mezi úady obecními a

politickými.

Jen mimochodem poznamenávám, že výtka nejasných
hranic kompetenních seslabována je povážliv tím, že

uvnit organismu úad státních setkáváme se

s týmž zjevem. (Spory o hranice mezi úady živnostenskými,

vodními, hiorními, železniními.) Teba mnoTidy prodlati

pravou piou, než se konen zjistí, který úad zempanský
má se do vci pustiti.

3. V otázkách výslovn neupravených zpravidla nedlá
nic ani stát, ani obec, svalujíce práci jeden na druhého.

Stát by tu mohl, jen kdyby chtl, chopiti se mkiativy.

Jde tu však zpravidla o úkony sociální pée, která bez
penz není možná. Pro by obec tu mla býti agil-

njší než stát, nelze nahlédnouti. Vera prof. Horáek
poukázal správn, že vzájemné vymlouvání se ínteressova-

ných initel jeden na druhého v otázce bytové není na
míst.

4. Obce nejsou s to, aby úkoly na n vznesené plnily. Mluvil

jsem už o výkonu policie stavební, která bez odborných
orgán není dosud myslitelná. Jinak nedostatenost obcí

souvisí s otázkou financí obecních. Posílení jejich zna-

mená seslabení oné výtky. A si stát vezme penesenou
psobnost obce, resp. a za ni platí a bude zase o jedno

ulehení obce více.
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5. Státní správ nedostává se prý dostatených pro-

stedk, kterými by mohla zamezovati nesprávnosti v obecní

správ. Takový požadavek je, nejmírnji eeno, anachro-

nismus. Uvnit organismu samosprávného tší se strany

takové ochran proti opatením a rozhodnutím obecních

orgán, že stát se mže vskutku spokojiti se zas tav o-

vacím právem dle § 102. obec. z. Vzhledem k tomu, že

tém každé usnesení obecních orgán mže býti k stíž-

nosti kontrolováno vyššími instancemi samosprávnými
a že pro porušení subjektivních práv lze se dovolati správ-

ního soudu, resp. dle okolností pípadu soudu íšského,

pokládám dokonce za zbytené ustanovení § 103. obec.

z., dle nhož i politické úady mohou k stížnostem pe-
zkoumávati rozhodnutí obecního pedstavenstva po stránce

zákonnosti. Zde je vskutku zbytený dualismus a

§ 103. odporuje zásadní struktue obce jako nejnižšího svazu

samosprávného.
Jakékoli utužování odvislosti obce od státu pokládám

za neúelné a neodvodnné.
6. Obce prý neposkytují záruk objektivnosti, stej-

ného lokte, obec prý asto rozhoduje o svých vlastních

záležitostech.

Otázka má stránku osobní a vcnou.
Obec picházívá do situace, že rozhoduje o svých zá-

ležitostech, mysleme na to, že si udluje sama stavební po-

volení, nebo že se usnáší o žádosti za piznání vydrženého

práva domovského. V tchže situacích bývá však také

stát: žaluje u svého soudu, dožaduje se ochrany práva

u sebe sama. Naše zákonodárství nkdy dokonce stojí na

stanovisku, že stát nepotebuje vbec úedního povolení

k innostem jinak vázaným na koncessi — srov. § 42. vod-

ního zákona. Tedy jak obec, tak stát rozhodují autori-
tativn o svých záležitostech. Mezi obcí a státem je

tu však ten rozdíl, že ochrana stran na poli práva
obecního je daleko pronikavjší a vydatnjší
než u státu. U obcí i pouhé prohlášení stran jsou ped-

mtem obrany stran. Ve svém spise „Strany v rakouském

ízení správním*' jsem poukázal na to, jak je postaráno

o právní ochranu stran a že i rakouská obec (zrovna tak

francouzská) je vlastn vzorem právní jistoty jejích len
a to v takovém mítku, že penesení zaízení obecních na

stát je pímo nemožné.
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Viním proto výtku, že obec už pedmtem své in-

nosti nemže býti objektivní, z povážlivé právnické nezna-

los+i, resp. nesoudnosti.

Pokud se týe stránky o so b n í,, vinily Kórbrovy studie,

tedy officiální publikace, dokonce i všecky zemské vý-

bory šmahem z nemožnosti býti objektivními a to

proto, že zemské výbory jsou politické útvary. Dsledn
Dy Kórber musil každému parlamentnímu ministerstvu

upíti objektivnost.

U obcí vyskytly se zrovna jako ve správ státní
pípady nesprávností i ve vcech malicherných, ale tvrditi,

že by obecní orgány už svým složením vyluovaly objek-

tivnost, smysl pro spravedlnost, bych si naprosto netroufal.

Mnohá nedopatení padají na vrub nevdomo-
sti, resp. nedostatené znalosti právního ádu. Ped-
pokládati vždy zlou vli nebo vdomé porušování prává

pece jen nemžeme. A i kdyby, mají interesenti tofik
opravných prostedk, že se stoupajícím uv-
domním poplatník nabudou orgánové obecní
pesvdení, že jejich eventuelní zlá vle má
krátké nohy. Iv této souvislosti poukazuji na to, že

také ve státní správ setkáváme se se zejmým lámáním
práva. Na konec se otázka zredukuje na otázku osobní
morálky, charakteru.

Vždycky mne pekvapovalo mínní, jakoby veejný orgán
pi autoritativním rozhodování i svých záležitostí nemohl
se povznésti na povýšené stanovisko rozšafného soudce vyš-
ších zájm. I kdyby toho nebylo, staf, ze strany mohou
pesvditi obecní orgány o neúspšnosti všech faux pas.

Z delší své zkušenosti mohu potvrditi, že úrove
rozhodování právních otázek u obcí stoupá, na emž ne-

malou zásluhu mají také seriosní a práva znalí úedníci.

Je vskutku úctyhodné — pokládám za povinnost na tomto
míst to zdrazniti — jak etné obce v království eském
právnicky pracují. Tradicionelní vyvyšování se úedník správy poli-

tické nad úedníky obecní ztrácí kus po kuse oprávnní. Práce

samosprávných initel je pi tom pro rzné píiny nesnad-

njší. Vtom smru musím piznati, že Nmci nejsou horší

autonomisté než my. Pi obran obecní samosprávy
pjdou Nmci snámi, av tom spatuji záruku vydatné
obrany proti každému neúelnému oklesování resp. svazo-

vání samosprávy.
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Tím bych byl u konce svých výklad. Poznamenávám,
že mj elaborát by mohl býti konkrétnjší, kdybychom už

mli po ruce pesné zámry a usnesení císaské komise
pro reformu správy. Pro každý pípad však bych pokládal

za cenný prospch, kdyby ze Svazu vyšel podnt k tmto
akcím :

1. budiž vyšeteno, oo ta která obec vykonala na poli

správní pée (školství, humanity, podporování, resp. zi-

zování všeužitených podnik a zaízení), a s jakým ná-

kladem,
'2. butež zjištny pípady kompetenních spor kladných

í záporných mezi obcí a zempanskými úady,
3. bute zjištny pípady výkonu dozorího práva stát-

ního po rozumu § 102. obec. z., jakož i výsledek jejich

ešení nadízenými instancemi

;

4. budiž vyšeteno, co stojí obec pibližn obstarávání

peneseného oboru psobnosti.

K referátu a návrhm poznamenává Dr. P. J a n d a ,
mst. tajemník v Rakovníce, že za jeho lOleté praxe pouze
v jediném pípad zakroilo okresní hejtmanství a zastavilo

usnesení obecního výboru, le již ve druhé stolici bylo roz-

hodnutí jeho ve prospch obce zmnno.
Vicesekr. zem. výboru Dr. R. Politzer uvádí, že pokud

mu známo, v posledních 10 létech vyskytly se v Cechách

pouze dva kompetenní konflikty mezi soudy a úady auto-

nomními a oba byly rozhodnuty ve prospch autonomie.

Dr. Jan da vytýká dále, že úady státní chrání n-
mecké obce v nevykonávání jich povinností jakožto úad
stavebních, když odpírají projednání stavebních žádostí e-
ských lidí, staveb škol a k zastavení staveb, pes to prová-

dných z nutnosti, vysílají assistence etnické.

editel mst. úad v Písku Dr. J, Uhlí poznamenává,

že úadové státní, pokud mu známo, dosti asto svými roz-

hodnutími pímo ruší zákony a doporuuje, aby zjištny

byly pípady kiklavého takovéhoto porušení zákona a sd-
leny Svazu eských mst; v tom smru budiž pipojen k re-

soluci referentov bod 5.

Referent neiní proti tomuto dodatku k resoluci námitek.
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starosta msta Milevska dr. M. Kotner byl by proti

tomu, aby menším obcím odalo se rozhodování o vcech
stavebních ; vždy obce venkovské všude dnes mohou zjednati

si stavebního znalce. Má však za to, že na obce má v té

píin špatný vliv, když státní správa promíjí pokuty, jež

obec dle stavebního ádu uložila pro porušení zákona, a tím

jaksi dává stran na srozumnou, že obec nesprávn jednala,

místo aby — nechce-li nález potvrditi — pokutu jen sní-

žila, ale jinak zákonné rozhodnutí obce potvrdila.

Referent setrvává na svém náboru, z praxe erpaném,
že obce malé nejsou asto zpsobilé k ádnému vykonávání
ádu stavebního.

Dr. L. Janík, sekretá zemského výboru markrabství

Moravského pipojuje se k tomuto názoru a píkladem po-

ukazuje na nesrovnalost v Luhaovicích, kde ást lázeského
území leží v obci sousední, která jest pouhou horskou ves-

nic' a nemže stejným duchem a krokem postupovati se sta-

vebním vývojem Luhaovic. Ponvadž moravský stavební ád
sdlán jest na podkladu eského ádu stavebního, jsou po-

mry a vytýkané závady v obou zemích stejného rázu. K jich

odpomožení vypracována jest na Morav již osnova nového
zákona, kterou slibuje zaslati referentovi.

Po schválení návrhu p. taj. Proška na konec debaty

schváleny vesms návrhy referentovy (1.—4.) i s dodatkem
ed. Dra Uhlíe na zjištní kiklavých pípad porušení

zákona rozhodnutími správních úad státních.

n D n
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DR. JOSEF UHLIR, editel
MSTSKÝCH ÚAD V PÍSKU:

NÁVRH NA VYDÁNÍ „SLOVNÍKU VEEfNÉHO PRÁVA" NA
PAM PADESÁTILETÍ CESKÉ SAMOSPRÁVY R. 1915.*)

Na lU. sjezdu eský|ch mst byl zmocnn stálý vý-
bor Svazu eských mst, aby spolen s poradním
sborem eských okres vykonal pípravy, by v roce 1915'

na oslavu padesátiletí eské samosprávy, mohl býti vy-

dán památník eské samosprávy, v nmž mla býti

podána zpráva o tom, co eské samosprávné sbory v dob
této vykonaly.

Památník tento mohl by ovšem podati vrný a úplný

olbraz o ;vývoji eské samosprávy, avšak mohlo by se i státi,

že by obraz ten byl neúplný,, aneb i dokonce zkreslený

a že by pro pílišné, leckde ovšem pochopitelné ohledy

k uritým osobám vc sama ustoupila do pozadí.

Vývoj eské samosprávy v dob padesáti let lze pak
sice v celku nazvati mohutným a vynikajícím, avšak vý-

voj tento nebyl všude stejný a ml by památník takový
u celé ady samosprávných sbor význam ist retrospek-

tivní, a nebylo by možno z innosti jejich erpati po-,

ueíní a popud do budoucnosti.

Ze všech píin tuto uvedených lze vysloviti pochyb-

nost, zdali by bylo lze památník tento tak vypraviti, aby
oídpovídal významu eské samosprávy, zaujímající v život

našeho národa tak vynikající místo.

Jubileum padesátiletí eské samosprávy však nade vší

pochybnost zasluhuje, aby bylo dstojným zpsobem osla-

*) Srovn. i pedbžný návrh tajemníka Svazu Dra J o a c h i m a

otištný ve Vstníku Svazu roník I. na str. 189—192.
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véno a to podnikem trvalého významu a trvalé ceny, jenž

by mohl zárove pispti k dalšímu zdárnému vývoji e-;

ské samosprávy.

A podnikem takovým by byl slovník veejného práva,

jenž by byl ovšem pedevším vnován pevážnou mrou
samosprávi.

Jelikož však veejné instituce hospodáské mají znaný
význam pro samosprávu, dále, ponvadž samosprávné kor-

porace jsou v úzkém úedním styku s úady zempanskými
a |sou samy nositeli práv a závazk, musil by slovník

zcela pirozen obsahovati též stati z oboru správy ná-

rodohospodáské, správy politické, správy školské a správy
vojeínské a z oboru státní správy finanní.

Krom toho bylo by lze poítati pi tomto širším ob-
sahu s širším kruhem odbratel.

Slovník tento byl by tedy pedevším uren k tomu, aby
z nho mohli funkcionái a úedníci samosprávní erpati
spolehlivé pouení pro pítomnost a správný návod ku práci

další.

Takovéto spolehlivé pouení mže dáti ovšem pouze
spis, jenž bude spoívati na spolehlivých vdeckých zá-

kladech a bude naprosto nutno, by spis byl pedevšími
uren pro potebu praxe, nepouštti okolnost tuto a po-i

žadavek vdeckosti se zetele, pi emž bude ovšem nutno

formou zpracování piblížiti se co nejvíce tm, pro nž
spis bude uren, tedy užívati slohu co nejvíce pístupného,
což se, jak doufám, podaí.

Pi tom bude lze, by v míe obmezené, vyhovti i ú-

myslu, z nhož vyšel návrh na vydání památníku, nebo
historickým úvodem, jejž u dležitjších statí bude možno
pipojiti, bude podán obraz minulosti a bude také aspo
ásten umožnno z doby uplynulé erpati pouení a ná-

vod pro dobu budoucí.

V literatue eské nemáme dosud vzoru pro slovník

veejného práva, ale bude lze užíti krom prací íšsko-
jimeckých pedevším Mischler-Ulbrichova Staatsvvorterbu-

chu, vynikajícího a výborného to díla, v nmž jest i celá;

ada eských spolupracovník estn zastoupena.

Slovník tento bude ovšem pouze vzorem, nebo ob-

sahujie velmi mnoho statí, které se na naše pomry nehodí
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a bude tudíž možno vynechati celou adu statí, jež mají
bu cenu pouze historickou, protože pojednávají o insti-f

tucích a pomrech již více nestávajících, aneb jež jed-

nají o institucích a pomrech nám cizích.

Se strany druhé bude opt nutno pojati do eského
slovníku veejného práva pojednání o ústavech a pomrech
výhradn eských aí o takových otázkách, jež se dotýkají

pedevším pouze eského národu.

Musí tudíž náš eský slovník býti zcela pirozen prací

naprosto sa'mostatnou ' a na jakémkoliv vzoru nezávislou,

aby jím význam eské samosprávy, jež zaujímá v Rakou-'

Sku btez odporu první místo, byl náležit dokumentován.

Rozsah slovníku jest vypoítán na dva svazky as o 50

tiskových arších a Izamýšlí se pipojiti jako tetí svazek!

rovnž as o 50 tiskových arších soubor všech dležitjších
zákon, týkajících se práva veejného.

Vydání takovéto sbírky zákon práva veejného pak
pokládám za velice dležité, ponvadž se literatue eské
takovéto úplné sbírky dosud nedostává.

V budoucnosti pak bude nutno vydati doplky, jelikož

zlákony práva veejného se neustále množí a mní.

Pro slovník náš bude pedevším teba získati osvd-
ejné spolupracovníky v náležitém potu a jsem pesvd-;.

en, že se to zdaí, nebo samospráva eská, pro niž spis

bujde pedevším uren, sama honosí se již dnes celou adou
zdatných literárních pracovník, jichž ady se zajisté roz-«

množí [bhem doby, jež bude práci vnována.

Krom toho bude zajisté lze získati za spolupracov-

níky celou adu odborník z ad professor eské fakulty

právnické, s jichž ;pomocí dlužno v první ad poítati,,

dále z aíd úedník státních, úedník obchodních ko-

mor ,atd.

Pi tom upozoruji již na tomto míst na to, že dle

mého názoru bude teba získati i spolupracovníky z ad
nejprávniclkých, feejmna odborníky technické a jiné, bez jichž

spolupsobfení lby práce byla po pípad neúplnou.

Vzíhledem k {velkému významu, jejž slovník veejného
práva dle mého názoru pro další zdárný vývoj eské sa-

mosprávy bude míti, musí redakce díla spoívati v rukou
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osivdených pracovník, kteí mají lásku k vci a jsou

vskutku izaujlati pro další rozkvt eské samosprávy a kteí
doivedou kolem sebe shromážditi sbor vynikajících spolu-

pracoivník.

Pi volb redakního sboru, jehož úkol nebude zejména
v ipoátcích snadný, musí tudíž rozhodovati pedevším od-

biorná kvalifikace osobní, bez ohledu na to, zdali osoby,

o nž jde, jjsou leny urité korporace, ili nic.

Slovník náš pak má býti vydán spoleným nákladem
Svazu eských okres a Svazu eských mst, kteréžto ob,
korporace povedou administrativní a finanní záležitosti pod-

niku ; do 'kUiratoria tohoto vyšlou ob korporace stejný

poet len.

Náklad na vydání slovníku má se opatiti pedevším
píspvky okres a obcí, jimž by byl zaruen zárove ur-

itý poet výtisk do výše jich píspvk.
Dále dlužno poítati s tím, že slovník najde i širší

kruhy odbratel, jimž vydání jeho pijde zajisté vhod.

Krom toho lze doufati, že na vydání budou povoleny

sobivence, pedevším zemská, po p. pak jiných korpo-

rací, jichž stanovy dovolují podniky takovéto podporovati..

Projevil jsem v krátkosti své názory o slovníku veej-
ného práva a pipojuji pouze ješt nkolik slov.

Slýcháme asto stesky na to, že znalost ústrojí veejné
správy a znalost zákon, týkajících se práva veejného jest

malá, že i znalost zákon jednajících o ústrojí a psob-
nosti korporací místní 'samosprávy jest nedostatenou u

tch, kteí jsou povoláni, aby psobnost tuto vykonávali.

A dlužno doznati, že stesky tyto jsou zhusta oprávnny.

Tmto steskm eliti a úrove naší samosprávy po-

vznésti, bude úkolem slovníku veejného práva, podniku
to, jemuž pikládám dalekosáhlý význam pro další zdárnýi

vývoj eské samosprávy.

Podnik takový mže se pak zdaiti pouze za pomoci
Svazu eských okres a Svazu eských mst, jež pede-,

vším jsou povolány, aby peovaly o rozkvt eské sa-

mosprávy.

A v zájmu rozkvtu eské samosprávy dovoluji si co

nejveleji doporuiti slavnému shromáždní, by návrh nai
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vydání slovníku veejného práva spoleným nákladem Svazu
eských okres a Svazu eských mst schválilo.

V píin té pak iní stálý výbor tento návrh:

I. Na oslavu padesátiletí eské samosprávy budiž vy-

dán v roce 1915 spoleným nákladem Svazu eských mst
a Svazu eských okres „Slovník veejného práv a",

jenž bude vnován pedevším samospráv.

II. Administrativní a finanní záležitosti slovníku povede
dvanáctilenné kuratorium, do nhož zvolí stálý výbor Sva-
zu eských mst a poradní sbor eských okres po šesti

lenech. Agendu kuratoria povede kancelá Svazu eských'
mst.

III. Vdecké záležitosti slovníku bude íditi samostatn
redakní sbor, do nhož zvolí Svaz eských okres a Svaz
eských mst po dvou lenech ; sbor tento jest zmocnn
ku kooptaci zpsobilých len. Za zástupce Svazu eskýchi
mst zvolil stálý výbor p. doc. Dra. Hoetzla, sekretáe
zejmského výboru a p. Dra. Joachima, magistrátního se-

kreftáe a tajemníka Svazu, za zástupce Svazu eských o-

kres pak jsou zvoleni: Dr. Emil Hácha, sekretá zemského
výboru a Dr. Josef Uhlí.

IV. Stálý výbor zmocuje se sjezdem, aby vyzval v'šechny

obce, by povolily na vydání slovníku pimený obnos,

rozfdlený po p. na léta 1912—1915, za obdrží píslušnýi

poet výtisk zdarma. (Stejné vyzvání uiní okresm poh
radní sbor eských okres.)

V. Na vydání drobná, jichž bude ihned teba (tisko-

pisy, porto, inseráty atd.), zaazuje se do rozpotu Svazu
eských mst na rok 1912 obnos 400 K, jenž se redaknímu
sboru dá k disposici.

K referátu projevuje JUC. J. Prosek, mst. tajemník

z Kostelce n. Orl. pání, aby III. díl slovníku, obsahující zá-

kony, byl vydán pedem; k tomu podává referent vysvtlení,

že to není dobe možno, protože by potom, než by došlo

k vydání I. a II. dílu, zákony mohly snadno zastarati, na-
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stala by diskrepance mezi dílem I. a II. a mezi dílem III.

Byly by nutný hned doplky; správnost tohoto mínní taj.

Prosek uznává a návrhu neiní.

Mst. taj. JUC. Špaek z Polské Ostravy žádá, aby
ve slovníku vzal se zetel i na pomry slezské, ježto slezské

obce píruky této mají zvlášt potebí co opory vi úadm;
referent ujišuje, že na Slezsko bude dle možnosti pamato-
vati a pedseda JUDr. Podlipný pipomíná, že ovšem
bude nutnou podmínkou získání spolupracovník, znalých

tamních právních pomr.
Dr. Joachim jakožto jednatel Právnické Jednoty pro-

hlašuje, že jednota tento podnik vele vítá a dle možnosti jej

bude podporovati.

Na to se návrhy referentovy jednohlasn schvalují.

n n n
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DR. RUDOLF POLITZER,
VICESEKRETÁ ZEMSKÉHO
VÝBORU KRÁL. ESKÉHO:

SAMOSTATNÉ DÁVKY OBECNÍ PO STRÁNCE
FINANNÍ A PRÁVNÍ.

Jest zjevem všeobecn známým, že finance obecní té-m všude prodlávají krisi. Stoupající stálé úkoly obcí
jež zejména u obcí mstských vzrstem populace a roz-

vojem mst stále vtšího nákladu vyžadují, nutí obce, aby
ohlížely se po nových zdrojích píjm veejnoprávních. Vy-
skytlo se již mnoho myšlének a návrh, jaké by to nové
zdroje píjm mly býti. Není úkolem mého referátu, jed-

nati o tom, které zdroje píjm by mly býti obcím — nov
zákonem — poskytnuty. Chci dnes jen blíže poukázati

na ony veejnoprávní píjmy obecní, jež obec dle zákon
nyní platných mže si opatiti.

Vedle obecních pirážek k státním daním, jež dle zá-

kona tvoí primérní zdroj veejnoprávních píjm obecních,

mže obec zavésti samostatné dávky obecní, ovšem s pí-
slušným povolením. Povolení to pro pípady dávek zmí-
nné v zák. ze dne 24. íjna 1899 . 97 z. z., udluje zem-
ský výbor, (zpravidla v dohod s c. k. místodržitelstvím).

Pro zavedení dávek jiných by byío teba vymoci si zvlášt-

ního zákona zemského.
Systém pirážkový — jenž právem nazván byl Pražá-

kem neblahým — vykazuje znané nesrovnalosti. Všechny
vady a výtlcy, inné pímým daním platí tím více o sy-

stému pirážkovém, nebo následkem odvislosti pirážek od
daní sjátních vady jejich tu vystupují v mítku zvt-
šeném. Nesrovnalosti ty mohou do jisté míry býti vy-

rovnány samostatnými dávkami obecními, jež vbec — a
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jako dan nepímé, a jako poplatky — systém pirážkový,
jenž pedstavuje obecní dan pímé, doplují. Nemohou-li
'dáA4y ty tomuto svému úkolu pln dostáti, spoívá v

první ad píina toho ve svrchu zmínných vadách sy-

stému pirážkového, který mimo to také z toho dvodu
se jako systém daový nehodí pro finance obecní, jelikož

tu následkem bezprostednjšího zájmu jednotlivých tíd
poplatnictva na institucích obecních vystupuje více do po-

pedí požadavek principu plnní za vzájemné plnní, nežli

plnní dle síly poplatní. V druhé ad vadí tu znaná ob-»

hiezenost systému samostatných dávek obecních, jak co

do množství druhu jednotlivých dávek, tak i co do mož-
nosti upravovati sazbu dávek. V ohledu posléze zmínném
zasahuje tu zejména správa státní, jež — a to týe se

zvlášt nejdležitjš obecní dávky, totiž dávky z piva —
s ohledem na státní dan spotební nesvoluje ku sazbám
vyšším, než jí principieln pipuštným.

Nicmén i za tohoto stavu vcí jest možno pi roz-

umném zavádní samostatných dávek obecních dosíci spra-

vedlivjšího rozvržení bemen na poplatníky, než by to

bylo možno pi pouhém systému pirážkovém.
Z dávek, jež dle zák. z r. 1899 cestou administra-

tivní mohou býti obcím povoleny, mají nkteré povahu
daní, totiž dávky nápojové, z nájemného a ze ps, a

ostatní (dávky domovské, stavební, zdravotnické, stoné,
vodné, hbitovní a z obecního úadování), povahu poplatk.

Ponvadž ve smyslu zákona (sr. § 79. ob. zíz. a zá-

kon z roku 1883 o nucených pirážkách) jsou pravidelnými

a všeobecnými danmi obecními pirážky obecní, jeví se

samostatné dá\-ky obecní (pokud mají povahu daní) do-

plkem pirážek obecních a danmi úelovými (dle z. z r.

1899 dlužno výnosu dávek tch používati k uritým úelm).
Zavedení dávek tch v obci, pedpokládá, že v obci k úhrad
ádných vydání (resp. aspo k úhrad ástené), vybírány

jsou obecní pirážky. To platí zejména o dávkách nápojo-

vých, jež by samy nemohly býti pipuštny jako jediná

veejnoprávní úhrada schodku obecního.

Zavádjí-li se zmínné dávky v obci, musí obec usnésti

se na pravidlech o výbru dávek, jež podléhají schválení

zemského výboru (a po pípad i místodržitelství). Pi sta-

novení pravidel dlužno býti obezetným a pamatovati pokud
možná na všechny možnosti, aby pedešlo se pípadným
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sporm. Pro nkteré dávky (psí, nápojové, stavební), exi-

stují vzorná pravidla, vydaná zemským výborem
;
pro ostatní

sice vypracována nejsou, bylo však projeveno pání, aby
právní gekce Svazu eských mst dle možnosti je vypracovala.

Dávky nápojové.

Dávky nápojové, jež beze sporu jsou nejdležitjší sa-

mostatnou dávkou obecní, vyskytují se jako dávky z piva,

vína, koalky. ,

Možno íci, že celkem již zcela proniklo poznání vý-

znamu jejich (zejména dávky z piva) pro finance obecní;

dnes již málo jest obcí, v nichž by obecní dávka z piva

zavedena nebyla. Všeobecn oprávnny jsou s hlediska íi-

nann-politického z týchž dvod, jako spotební dan stát-

ní. Dávky ty jsou velmi výnosný, a dovede výnos jejich za-

'meziti nutné jinak pílišné zvýšení obecních pirážek. Jestli-

že vzdor tomu dávky ty nejsou dosud tak intensivn použity

pi financích obecních, jak by se oekávati mohlo, dlužno

píinu toho hledati hlavn v pílišném a neodvodnném
ohledu na hostinské, kteí vlastn dávku sami nenesou, ný-

brž konsumenti ; ba dokonce ohled na hostinské vede k ne-

pístojnostem, jimiž obce pímo znan bývají poškozo-

vány: poskytují se asto hostinským znané slevy (v praxi

setkal jsem se až o 25oo a 30o/o slevou dávky). To ovšem
jest bezdvodné darování píjm obecních osobám soukro-

mým, jež zákonu odporuje, a obec velmi poškozuje, a nutno

je s hlediska obecních zájm co nejpíkeji odsouditi.

Sazba dávky z piva iní obyejn 2 hal. z litru. Po-

rznu vyskytuje se i sazba nižší (1 h), jež však neodpo-^

ruuje se vzhledem k obtížím pi pesunování dávky na

'konsumenty. Vyšší sazby, 3 hal. a 34 hal., vyskytují se

hlavn v obcích mstských (pevažují tu obce nmecké).

Tyto vyšší sazby povolují se však nyní jen do konce r.

1914 (obmezení asové, požadované správou státní s o-

hledem na finanní plán státní), a vyžaduje se, aby zpra-

vidla výše obecních pirážek tjyla znanjší, což jest fi-

nann -politicky zcela odvodnno ;
(jen když poplatníci

daní pímých jsou znan obtíženi, lze vyšší mrou po-

stihnouti i poplatníky dan spotební). Mstské obce ne-

mly by však váhati použíti tohoto pramene obecních píjm
ze zvýšené sazby dávky z piva. —
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Mohou ovšem nastati pípady, kdy dávka nápojová
není finann-politicky odvodnna, a nemohla by býti po-
volena ; tak zejména, neníi-H v obci vbec obecních pi-
rážek k daním pímým (astý pípad, že uživatelé obecního
statku hradí vydání obecní), nebo, má-li nápojová dávka
zavedena a použita býti k úeli, jenž v psobnost obce
nespadá.

V souvislosti s tím budiž tu zmínka uinna o pípa-
dech, kde dávka nápojová odvodnna jest jen v ásti obce
(osad). A pípady ty jsou idší, pece jsou možný; zejména
sem náleží pípad, že jedna osada hradí vydání z výnosu
svého jmní, kdežto v druhé jsou znanjší obecní pi-
rážky, nebo pípad, že výnosem dávky mají se hraditi dluhy
jediné osady. I tu však dávka ta zstává dávkou obecní:

obec, tedy obecní starosta, v osad dávku vybírá, a

výnosu její pro osadu použije.

Dávky nápojové vybírá obec bu ve vlastní režii, nebo
cestou paušalování s osobami, dávkou povinnými, nebo ce-

stou pronájmu práva na vybírání dávky. Pi volb zpsobu
výbru dlužno dobe uvážiti všechny okolnosti na váhu
padající. Pro pronájem dávky z piva, ježto spoteba)

piva snadno kontrolovati se dá, nebude z pravidla dvodu.
Vyskytuje-li se tento zpsob výbru pomrn dosti zhusta,

dje se tak optn z neodvodnného ohledu na hostinské

ku škod obce. Ponvadž dle zákona nepodléhá pronájem
ten schválení okresním zastupitelstvem (a de lege ferende

jest si toho páti), bylo by jen odvolávati se na zdravý
úsudek a kalkulaci obecního výboru, jenž zajisté by musil

seznati, že pronájmem nikdy nedocílí se takového výtžku,
jako pi výbru dávky v režii.

(3d pronájmu ovšem dobe jest lišiti paušalování dávky
na základ úmluvy s jednotlivými osobami k dávce povin-

nými. fPaušalování bude asto odvodnno (na píkl po-

lohou hostince na obvodu rozsáhlé obce a tím danou( i imož-

ností podloudnictví). Zejména pak dlužno paušalování dáv-

ky odporuiti pi dávce z koalky, jelikož individuáln vybí-

rání dávky této jest asto stží proveditelno.

Vedle dávky z piva mají dávky z vína a koalky vý-

znam znan menší, teba že i ony tvoí znaný zdroj/

píjm obecních. V poslední dob piiují se pi povolení

obecní dávky z vína rzná a dalekosáhlá obmezení, na
nichž trvají úady státní, udlujíce souhlas k povolení této
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dávky. Obmezeními tmi stává se vlastn samostatná dávka
obecní z vína tém illusorní, a ma]í jimi býti obce ne-

pímo nuceny, aby na místo samostatné dávky z vína za-

vádly obecní pirážku ku státní dani potravní z vína. Je-

likož zpravidla netýká se obmezení to netýká se dávek

již existujících pi optném jich povolení na dobu další,

nastává dvojatost praxe, jež vede k nesrovnalostem.

Pi dávce z koalky nelze f)ehlédnouti, že vedle vý-

znamu finanního, má také význam prohibiní, mohouc do
jisté míry zmírniti konsum koalky.

Dávky z nájemného.

Dávka z nájemného jest velmi výnosná a dležitá da
mstská. Ovšem mže zavedena býti jen tam, kde v celé

obci (mst) podléhají všechny budovy dani inžovní a ne

tedy pi domovní dani tídní. (Pedpoklad ten dá se dovo-

diti ze zákona
;
praxe souhlasí).

Dávka z nájemného, ili t. zv. inžovní groš, jest pro

obce mstské tém nepostradatelná. Uvážíme-li zejména,

že v našich mstech na daních pímých, jež podléhají pi-
rážkám, nejvíce participují dan inžovní, shlédneme, jak

znaný má význam finanní.

Nelze upíti, že dávka ta jest málo populární, a že

z obav ped zvýšením inže, jež zavedení její mívá v zár

pti, nerado se k ní sahá. Má-li však obec rozhodnouti se

mezi dvojím prostedkem, totiž bu zvýšením obecních pi-
rážek, nebo zavedením inžovního groše, bude teba dobe
uvažovati, zda by zvýšení pirážek nemlo za následek

stejné stoupnutí inží. A tu pi stejném tomto nepíznivém
úinku na pomry inžovní, má inžovní groš pro obec

pece znané výhody. Mlo-li by totiž zvýšení obecních

pirážek v záptí zvýšení nájemného, zvýší se tím také

základ zdaovací pro da inžovní, což vede ku zvýšení in-
žovní dan samé. Naproti tomu, pi zavedení inžovního

groše — když by nájemníci jen o tento platili více —
zstane nájemné ve výši dosavadní, a není tedy dvodu
pro zvýšení dan inžovní.

Nepíznivé úinky této dávky nejeví se zejména tehdy

ve svtle tak nepíznivém, není-li sazba dávky píliš vy-

soká. Mimo to doporuuje se ze stanoviska sociáln-poli-
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tického, aby sazba dávky byla progressivní, a aby nájemné
do uritého obnosu bylo osvobozeno. Výše nájemného od
dávky osvobozeného bude ovšem dle rzných místních po-

mr rozdílná. Bude tu teba hledti k tomu, aby osvo-

bození týkalo se jen tch pípad, kdy je ze stanoviska

sociálního nutným, tedy byt nejnuznjších, nebo šlo-di

by dále, mohl by finann effekt dávky býti povážliv
doten. Pi progressi pak bude možno vzíti ohled na fi-

nanní schapnost rzných tíd poplatnictva, a možno pak
byty s inží nejvyšší postihnouti procentem pomrn vyš-

ším (až do IQo/o dle praxe).

Snaha, aby obcím mohlo se dostati výhod z dávky
inžovní, aniž by následkem její byly inže zvyšovány, vedla

nkteré obce k tomu, že kombinovaly dávku z nájemného
s differencováním pirážek, t. j. pi zavedení dávky z ná-

jemného snížily souasn o nco pirážku k domovní dani

inžovní.

Obce se tu totiž domnívaly, že majitelé dom, kteí
získají tím, že pirážka jim byla snížena, nepesunou da
inžovní na nájemníky, nýbrž zaplatí ji sami, a že tedy

nájemníci nebudou platiti více, nežli platili dosud. Le sku-

tenost pouila o jiném: ve vtšin pípad majitelé dom,
kteí pece získali nepopené tím, že pirážky byly sníženy,

dávku z ittájemného uvalili na nájemníky pi inži dosavadní.

Nájemníci tedy platili více (o dávku z nájemného), a jen

majitelé dom mli zisk ze snížení pirážky k dani inžovní.

Vadou dávky z nájemného jest, že za základ nutno
vzíti nájemné úedn (a tedy úadem státním, a nikoli

snad obcí samou, jak nkteré obce se domnívaly) zjištné.

Stát má tu na úprav a zjištní nájemného asto zájem
jiný, než obce, zejména tam, kde jedná se o poítání ná-

jemného z jednotlivých byt, jež mohou podléhati (pi pro-

gressi dávky) rzným sazbám dávky.

Dávka z nájemného má vlastn postihnouti nájemníky,

kteí jsou tu subjektem zavázaným. Dle zákona však obec
mže ji vybírati bu od nájemník nebo od majitel dom,
kteí dávku tu od nájemník vyberou a obci odvedou, ruíce
za její zapravení. Pro obec bude jednak z ohledu na snad-

njší výbr dávky a jednak z ohledu na dobytelnost dávky
výhodnjší, použije-li práva, aby dávku vybírala od vlastník
dom.
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Ponvadž doba valn pokroila, nemohu, — jak jsem
ml v úmyslu — pojednati dnes ješt o dalších samo-,
statných dáv^kách obecních, a dovoluji si odkázati v pí-
in té na obšírnjší výtah, který bude uveejnn ve ,,Vst-
níku Svazu eských mst".

K referátu hlásí se o slovo nejprve mst. radní Dr. V.

Fittera z Chrudimi; žádá, aby Svaz eských mst za-

kroil, by uinila se pítrž rzné praxi orgán státních pi
povolování obecní dávky z vína, tak, aby na píšt vi
všem obcím vedly si stejn a dávku z vína pov'olovaly za

stejných podmínek nejen obcím, které ji dosud mly, ale

i obcím, které ji teprve nov zavádjí a jimž se dosud povo-
lení to odpíralo.

K tomu referent vysvtluje, že zemský výbor o to již

usiloval a sdlil, že jest nadje na úspch, ponvadž i n-
mecké obce o totéž se snaží.

Na to schváleno, aby Svaz eských mst v píin obecní

dávky z vína podal na zemský výbor a místodržitelství žádost,

by bylo upuštno od omezujících podmínek pi povolování

této dávky.

Dále poukazuje Dr. Fittera, že by obce mly více za-

vádti inžovní groš, ponvadž jest výhodnjší dávkou než

pirážky k domovní dani; k docílení potebné pružnosti

této dávky mla by si obec vždy opatiti povolení k vybí-

rání její až do uritého procenta, v jehož mezích se potom
každoron pi projednávání rozpotu ustanoví; pesného ná-

vrhu v té píin však neiní.

Mst. radní Dr. J. Bedná z Kolína poukazuje na to,

že pravidla vydaná zemským výborem o vybírání dávky z ná-

jemného vykazují mnohé nesrovnalosti a mezery; není v nich

dostatených ustanovení o kontrolních opateních nad správ-

ným vybíráním, o ochran majitel dom, kteí ji odvádjí,

v pípad vysthování nájemníka. Doporuoval by vybírání

její alespo v menších mstech pímo od nájemník; dje
se to dokonce i v nkterých vtších mstech, jako v Bud-
jovicích.
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Dávka nájemní kombinovaná se snížením pirážky, ne-

musí míti vždy za následek snížení inží a jest i setrvání ma-
jitel dom na dosavadní výši inží asto oprávnno, mají-li

dosíci normálního súroení kapitálu domem representovaného

40/0; toto procento uznává za minimální zúroení zákon o úle-

vách pro dlnická obydlí, ale domy namnoze majitelm tolik

nenesou.

Tomuto názoru odporuje p. prof. Dr. Cyril Horáek;
poukazuje, že domy kupují se zpravidla na výnos 6— 7o'o.

K tomu podotýká Dr. Bedná, že nejde jen o domy
kupované, ale zvlášt o domy ddictvím a pod. nabyté, které

v nkterých mstech nesou skuten malé procento, a které by
za tu sumu, na kterou jsou odhadovány, dnes vbec ani po-
ízeny nebyly. Úelem zavedení nové dávky z nájemného
jest pedem pidržení osob dosud nezdanných k odvod-
nným píspvkm.

Jednatel úst. sboru spolk majitel dom Dr. V. Som-
mer z Král. Vinohrad poukazuje na dávku vinohrad-

skou, kde majiteli domu dle udaných inží pedepíše se

uritá výše dávky, kterou musí odvésti, ale není tím eeno,
že ji musí vybrati od všech nájemník dle schválených sazeb;

naopak majitel mže ji vybrati dle svého uvážení, zvýšiv

nájemné z byt pomrn dle jeho mínní levných, takže

ostatním se inže ani nezvýší ani nesníží. Levných byt do-
cílí se jen pi takových úlevách, kde se bude vypláceti domy
s levnými byty stavti.

Mst. radní c. r. Jos. Engelman z Karlina projevuje

mínní, že sjezd eských mst má míti na zeteli zájmy všech
stav, které jsou pro msta dležitý a tvoí kmen obyva-
telstva, tedy pedevším majitel dom. Kdo chce prospti
státu, nech zvyšuje pirážky, kdo však má na zeteli pro-

spch obce, nech zavádí dávku z nájemného.

n D
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JUDr. VACLAVJOACHIM,
MAG. SEKRETÁ, TAJEMNÍK
SVAZU ESKÝCH MST:

NÁVRH služebního RADU PRO ÚEDNICTVO OBECNÍ.

Dle § 9. zákona ze dne 29. kvtna 1908, ís. 35 z. z.,

má býti každému úedníkovi obecnímu s listinou o usta-

Hiovení doruen služební ád, vydaný obecním výborem,
kitlerý|m vyteny jsou všeobecné jeho povinnosti a práce

úeldní, jež má vykonávati.

Nebyl-li úedníkovi ád služební vydán (a tak jest tomu
ve znaném potu eských mst), má platiti pro nho ád,
tvýdaný zemským výborem, k jehož vydání však dosud
neidošlo.

Vzhledem k tomu dán byl podnt, aby vzorný služební

á!d vypracován byl právní sekcí Svazu eských mst.
Pedkládaje osnovu jeho dnešní schzi ku projednání a

schválení, dovoluji si pedem in formali poznamenati, že

jest výsledkem bedlivé pípravy a všestranného pelivého
pedbžného uvážení.

Pracuje prvotní jeho nástin, pokusil jsem se sehnati

materiál co nejhojnjší, nejnovjší a pokud možno vzorný.

Východisken; byl vzorný služební ád, vypracovaný ped
asem eskou Jednotou samosprávných úedník obecních

a okresních v Ikrálovství eském, který však dnešním po-

mrm již nevyhovuje, ponvadž pochází z doby ped cito-

vaným zákonem. Vzhledem k tomu pidržuje se následu-

jící návrh pokud možno (také z taktických dvod) návrhu

služební instrukce, vypracovaného nmeckou Jednotou sa-

mosprávných úedník z království eského. Vedle toho

pihlédnuto k služební pragmatice obce Pražské a k slu-

žebním ádm ostatních obcí, které je kancelái Svazu za-

slaly. Konené vzat zetel ík vliáidnímu návrhu služební prag-
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jinatiky z roku 1910 (píl. 702 k sten. prot. XX. zase-

dání), ku zmovacím návrhm Svazu rakouských spolk
státních úeídník a Klubu eských státních úedník, k ná-

vrhu služební pragmatiky, vypracovanému eským svazemf

úeidnických spolk, ku vzornému služebnímu ádu eské
banky, doporuenému Svazem práv jmenovaným, a k ná-

vrhu služebního ádu pro uitelstvo, vypracovanému Ú-

steidní radou eských korporací uitelských roku 1911.

Všem korporacím i jednotlivcm, kteí mi tento bohatý

materiál laskav opatili, budiž mi dovoleno s tohoto místa

vysloviti upímné díky

!

Prvotní nástin referentem v^ypracovaný byl pedložen
nejprve zvláštnímu subkomitétu, zvolenému finann-právní
sekcí, potom projednán ve schzi, svolané k tomu úelu
pedsednictvem Jednoty samosprávných úedník, které též

referent se súastnil, po té rozeslána osnova tohoto ádu
všem pp. lenm finann-právní sekce a na konec projednána

ve schzi této sekce, jež byla velice etn navštívena a

k níž dostavil se laskav též zástupce Jednoty samosprávných
úedník p. ed. Sobslavský z Roudnice. V této schzi
probrán v debat, trvající bezmála ti hodiny, celý návrh

Dod za bodem, a lze takto s dobrým svdomím íci, že

dosud sotva jiná otázka ve Svazu eských mst
tak peliv byla pipravena, jako práv návrh slu-

žebního ádu pro úednictvo obecní, k^erý jménem finann-
právní sekce zde pedložiti si dovoluji.

Po stránce vcné budiž dovoleno vytknouti pedem, že

služební ád má pro úpravu služebního pomru mezi obcí

a úedníkem podstatný význam; bez nho byla by úprava

tohoto pomru docela kusá. Zákon z 29. kvtna 1908 upra-

vuje v podstat vlastn jenom hmotné pomry úedník
obecních a jejich rodin, a formální ízení disciplinární ; to

však — jak obšírn doliovati neteba — samo o sob
nestaí.

Oprava hmotných pomr, služebních požitk jest

pouze jednostranná
;

jest teba též úpravy pomr s 1 u-

žebních, pesného pokud možno vymezení práv a po-

vinností úedníkových v úad i mimo úad, a T:eprve p'o-

tom lze íci, že pomry úedníkovy všestranné jsou upra-

veny. A arci také úprava disciplinárního ízení jest kusá
bez této práv zmínné úpravy práv a povinností úedníko-
vých, ponvadž v ízení disciplinárním práv jde o to, zji-
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stiti, zda a pokud úedník porušil své povinnosti, resp.

pekroil meze svých práv, a zda-li a jaký trest jej za to má
stihnouti. V obou zmínných smrech vykazuje tedy zákon
z r. 1908 podstatné mezery a tyto mezery vyplniti jest

práv úkolem služebního ádu. Tím jest význam jeho za-

jisté dostaten odvodnn.
Chceme-li získati jednotné hledisko pro vydání služeb-

ního ádu, pro vymezení práv a povinností úedníkových,
vdí ideu, abych tak ekl, musíme si pedem ujasniti, jakou

celkovou povahu má pomr úedníka k obci. A tu dlužno

trvati se vší rozhodností na tom, že pomr úedníka k obci

není jen pomrem ryze smluvním, nelze pi nm
mluviti o „kollektiv'ní smlouv pracovní'' a pod., jak asto
slýcháme.

Jest zajímavo a význano, že proti tomuto ryze civili-

stickému pojímání vyslovili se nejdraznji práv nej\'tší

ze souasných nmeckých právník, Laband, pední p-
stitel a uitel práva státního, a Otto Mayer, veliký mistr

práva správního, kteí oba za svj úkol pokládají práv vy-

mítiti zpráva státního a správního co možná veškeré

živly neprávnické. A ti oba svorn prohlašují, že pomr
úedník korporací veejnopráv^ních není jen pomrem práv-

ním, nýbrž jest také a to v prve ad pomrem
ei hic kým, pomrem zvláštní vrnosti a oddanosti. La-

band vyslovuje se v té píin s obvyklou jasností, vylu-

ující každou pochybnost: „Úedník, který plní své
povinnosti povrchn a bez energie, jedná proti
své povinnosti, by i plnil, co mu bylo naí-
zeno.'' (Staatsrecht des Deutschen Reiches, I. díl, 5. vyd.,

str. 459., v poznámce.) To platí též o úednících obecních.

Z tohoto základního pojetí plyne, že povinnosti úední-

kovy nelze docela pesn a podrobn paragrafovati, nelze

je obmeziti vypotením vcí, které má konati, potem kus,
které má vyíditi, nebo délkou úedních hodin, které má
ve služb stráviti (viz zvlášt §§ 8., 14., 15. a 16. návrhu).

Pozorován jsa takto se strany úedníkovy, jest jeho

pomr k obci pomrem zvláštní oddanosti, emuž odpo-

vídá, že se strany obce jeví se jako zvláštní pomr moci.
V tom nelze shledávati naprosto nic snižujícího. Moc nezna-

mená pece za dnešního právního státu libovli, moc
neobrnezenou !
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Nezbytným doplkem a korrektivem této moci, nemá-li

se zvrhnouti v libovli, musí býti u z n a 1 o s t, ochota,
dvra, loyalita, a to na obou stranách: obec nemá
žádati na úedníkovi, co by on dobe splniti nemohl, a ze-

jména nemá jej pepínati nad jeho síly, zrovna tak úedník
nemá obci odpírati, co dobe vykonati mže, by to žádný
paragraf jeho služebního ádu výslovn nepedpisoval (srov.

opt citované již §§ návrhu). Tento ethický moment shledá-

váme ostatn v moderním právu i v pomrech ryze sou-

kromoprávních. Tak na p. nmecký zákonník obanský z r.

1896 stanoví, že smlouvy mají se plniti tak, jak vyžaduje

„Treu und Glauben".
Nelze se tu ovšem vyhnouti — abych tak ekl — ku-

latým slovm, jako na p. zájem obce, poteba obce a pod.

Ale to plyne z povahy vci a zráí se i v tom dávný spor

o to, zda-li zákony a právnr pedpisy vbec mají býti po-

všechné i podrobné. Obojí má své výhody i nevýhody:
je-li norma podrobná, svádí to ke kasuistice a potom vysky-

tuji se nezbytn mezery pi jejím praktickém používání;

je-li zase povšechná, stává se snadno neuritou a vede ku

praxi kolísavé. Nesnadno proto najíti správnou stední cestu

a dlužno i tu optn žádati, aby prax^ doplovala me-

zery a nejasnosti normy ve smyslu loyality a dvry vzá-

jemné.

Ve všech smrech zde nastínných mže ovšem služební

ád vytýiti pouze dosti volné meze, zjednati pouze pod-
klad a rámec, jehož vyplnní dlužno ponechati blaho-

volnému provádní v praxi. Je to tak ostatn s každým
zákonem, by byl sebe jasnjší, vždy záleží na jeho prak-

tickém provádní, na tom, jak se jeho abstraktní mrtvá

litera mní v živé tlo pi upravování a posuzování kon-

krétních pomr životních. Tak i náš služební rád sám
o sob ješt nezpsobí pevrat v pomrech našich obcí

k úedníkm ; bude-li však vykládán v praxi blahovoln
a v duchu zásad, jimiž jest ovládán, potom zajisté pispje
k vyjasnní a upevnní pomr mezi obcí a úednictvem,

umožní neúnavnou, ochotnou a svornou souin-
nost volených zástupc i úedník obecních
za spoleným cílem, za opravdovou úspšnou práci ve pro-

spch eských mst. Tím by zajisté bylo splnno pání nás

všech, kdož jsme pi pracování a projednávání ádu tohoto

spolupsobili.
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Na konec budiž mi dovolena ješt jedna povšechná, velmi

dležitá poznámka k pedloženému služebnímu ádu. Rád

tento, který má býti vydán Svazem eských mst, mohl a

musel míti na zeteli pouze prmr obcí ve Svazu našem
sdružených. A tu ovšem jeví se co do pomr tchto obcí

veliké rznosti ; máme obce veliké, poplatné a bohaté, ale

vedle nich i obce menší a docela malé. Práv vtšina obcí

jsou obce docela malé, obce ítající mén nežli 3000 oby-

vatel. Mimochodem eeno, práv tato rznost, která ovšem
— hledíme-li ke všem obcím v celém království eském —
jest ješt vetší, nežli obmezíme-li se jen na náš Svaz, byla

patrn hlavní píinou, ze zemský výbor nevydal dosud

vzorný služební ád pro úedníky obecní, který dle zákona

z r. 1908 vydati má.
Máme-li v návrhu služebního ádu na zeteli prmr obcí

a hledíme-li v prvé ad k pomrm obcí menších, jest po-

chopitelno, že nemžeme úpln vyhovti potebám a poža-

davkm všeho úednictva, zvlášt obcí vtších. Jest samo-

zejmo, že obce vtší a bohatší mohou poskytovati a mnohé
z nich také již poskytují úednictvu svému více, nežli jim

piznává náš návrh ; na p. obce platí za úednictvo dan
a poplatky (viz § 1. písm. d návrhu), peují o n v nemoci

(§ 9., odst. 2.), povolují jim delší dovolené (§ 8., písm. e)

a pod.

Pro obce nejvtší, jež mají vtší poet úednictva, bylo

by vzíti v úvahu zizování úednických výbor na

ten zpsob, jak jsou zízeny v nkterých mstech nmeckých,

na p. v Lipsku. Podobají se svým složením a psobností

výborm dlnickým, majíce za úkol býti prostedníky mezi

obecním zastupitelstvem a úednictvem, tlumoiti zastupi-

telstvu pání a stížnosti úednictva, podávati návrhy a vy-

jadovati se o úprav pomr úednických a pod. Dlužno

s uznáním konstatovati, že obec Pražská myšlenku tuto v zá-

sad alespo již prakticky uskutenila: pi jednání o po-

slední velké úprav, totiž o zavedení asového pos'tupu pro

úednictvo obce Pražské, byli pibráni k poralám komise

organisaní též zástupci všech spolk a sdružení úednictva

obce Pražské. Bylo by žádoucno, aby myšlenka tato došla

propracovánT a roz"šienT!

Opakuji znovu, že pedložený zde návrh služebního

ádu bude nutno pro jednotlivé obce upraviti dle jejich

zvláštních pomr a že nabytá práva úedník (na p.
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výmra dovolených, stravného a pod.) nemohou jím l>ýti

dotena. Nutným (doplkem tbudou pak podrobnjší slu-"

žební instrukce 'pro jednotlivé kategorie úednictva.
Posléze dovoluji si dle usnesení finann-právní sekce

podati in formali návrh, aby vzor služebního ádu, který

se zde ku schválení pedkládá, byl pedložen zemskému vý-

boru království eského se žádostí, aby na nj vzat byl

zetel, až bude vydáván vzorný služební ád pro obecní

úedníky dle § 9. zákona z r. 1908, souasn však aby
doporueno bylo všem obcím, sdruženým ve Svazu eských
mst, zejména tm, jež dosud služebních ád pro úed-
nictvo postrádají, aby na základ tohoto rádu vydaly, pokud
se týe, upravily služební ády pro své úednictvo.

SI u žebn í á d.

§ 1. Tento služební ád vztahuje se na všechny ú-

edníky obecní; platí též pro úedníky ústav a podnik
obecních, pokud se na tom obecní výbor usnese.

§ 2. Úedníci obecní mají nárok:

a) na služební požitky v listin o ustanovení blíže ozna-

ené a na zvýšení tamže uvedená (minimální požitky

ustanoveny jsou v zákon)

;

b) lna výslužné v listin o ustanovení uvedené a na po-

skytnutí zaopatovacích plat pro pozstalé, jak tamže
jsou ustanoveny (minimální požitky ureny v zákon)

;

c) (na titul s místem spojený;

(obcím doporuuje se dle možnosti pojati do služeb-i

ního ádu též toto ustanovení:

d) na placení osobní dan z píjmu ze všech služeb-

ních požitk a na placení poplatk jmenovaných dle

sazební položky 86/40 popi. zákona z pokladny obecní;)

d) na každoroní dovolenou nejmén 14 dní; dovolená

tato prodlužuje se pimen dle délky a povahy služby

a dle pedbžného vzdlání úedník. Tato dovolená
na zotavenou, jakož i ostatní dovolené vítají se do
nepetržité doby služební. as ztrávený na povinných
vojenských cvieních, jakož i dovolená, zpsobená ne-

mocí, nevítá se do dovolené na zotavenou.

Úetní a pokladniní úedníci, jakož i úedníci, po-
vení správou hmot, jsou povinni každoron nejmén
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Hdenní dovolenou po ádném odevzdání úadu a súto-
vání ztráviti mimo úad.

Nastoupení dovolené povoluje starosta obecní, pi-
hlížeje jednak k zájmm služby, jednak ku páním úed-
ník. V úadech' o více nežli 3 úednících, má se každo-
ron, nejdéle poátkem msíce kvtna nastoupení do-

volených pesn stanoviti. Pi tom jest dbáti, aby ú-

edníci, kteí mají dti školou povinné, mli dovolenou
dle možnosti v as školních prázdnin, ostatní úedníci
pak v msících letních.

§ 3. Požitky služební a zaopatovací vyplácejí se vždy
v první den každého msíce pedem. Píbytené vyplácl

se o nájemních termínech tvrtletn pedem.

§ 4. Veškeí úedníci obecní jsou starostovi nebo jeho

úadujícímu námstkovi podízeni a k poslušnosti v úed-
ních vcech zavázáni.

§ 5. Vykonávajíce svj úad, mají se úedníci chovati

slušn a vážn, vi stranám mají osvdovati vlídnou o-

chotu. Ke starostovi a lenm obecního výboru mají se

chovati zdvoile, majíce nárok navzájem, aby zvolení hod-i

nostái jednali s nimi slušn a pátelsky. Mezi sebou mají

se úedníci cihbvati snášeliv a všemožn navzájem se pod-
porovati.

§ 6. Úedníci jsou povinni mimo úad a povinnost ú-

efdní zachovávati písné mlení o úedních vcech, jež se

v úad projednávají.

Nahlížeti do spis smí býti povoleno jen za souhlasu

starosty, vyjma leny obecníhb výboru usnesením výboru
k tomu zmocnné.

§ 7. O tom, kdy úedník povinen jest zdržeti se úed-
ního jednání, platí obdobn pedpisy §§ 45. a 46. obec-

ního zízení.

Pimené zastoupení v tchto pípadech opatiti jest

vtcí starosty obecního.

§ 8. Úedníci jsou povinni práce jim uložené vykonávati

svdoimit, horliv, a nezištn, zejména zachovávati pede-
psané úední hodiny.

Úední hodiny stanoví se na 7 hodin denn pi dvojité

frekvenci a na 6 hodin denn pi frekvenci jednoduché

;

ustanovení úedních hodin náleží starostovi.
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Vyjma nutné a neodkladné pípady neúaduje se vbec
v den nedlní a svátení, jakož i poslední pldne ped
svátky velkononími, svatodušními a vánoními.

Úedníci povinni jsou, je-li toho dle uznání starostova

nebo pedstavených úedník, nezbytné nutno, pracovati i

mimo úední hodiny. Trvá-li tato mimoádná práce více

nežli šestkrát v msíci vždy nejmén hodinu, nebo, je-lí

stálou, naleží úedníkovi odmna ve výši služného, vypo-
ítaného dle jednotlivých hodin.

§ 9. Onemocní-li úedník, nebo nemže-li pro jinou

ziávažnou píinu/ do úadu pijíti, jest povinen ohlásiti

to bez prtahu starostovi. Trvá-li nemoc déle než týden,

nebo žádá-li toho starosta, jest úedník povinen pedložiti

lékaské vysvdení.
(Dle možnosti budiž do služebního ádu pojato též

toto ustanovení: Onemocní-li úedník bez vlastní viny, platí

obec vydání na lékaskou pomoc, na léky a ostatní léebné
výlohy, vyjímaje výlohy na pobyt v sanatoriu nebo v láz-

ních; trvá -Ji nemoc pes rok, mže býti úedník dán na

doasný odpoinek.)

§ 10. Úedník, který náležit se neomluviv, nepijde
do úadu po tíobu osmi dn, pozbývá za dobu neospra-

ve'dlnné nepítomnosti služebních požitk.

Trvá-li neomluvená nepítomnost pes 6 nedl, vyzve

jej starosta pípisem, aby v pimené lht se dostavil

a pohrozí mu následky, stanovenými v § 12. zákona ze

dne 29. kvtna 1908, . 35 z. z.

Pro doruení vyzvání platí pedpisy soudního ádu.

§ 11. Koná -li úedník službu k rozkazu starostovu mimo
obec, niá nárok na náhradu jízdného ve II. tíd železnice,

po pípad povozem, a na stravné 10 K za celý den a 6

K za pl dne. Nocovné nahrazuje se úedníkovi zvlášt

ve výši celodenního stravného.

§ 12. Dedníkm jest písn zapovzeno bráti za úed-
ní výkony jakékoli odmny neb dary, anebo dáti si pímo
nebo nepímo slíbiti jakýkoli prospch neb jakoukoliv vý-

hodu, nebo trpti pijímání dar nebo jiných výhod. V-
bec mají konati svou službu úpln nestrann, bez ohledu

na osoby nebo strany.

§ 13. Služební písaha, kterou každý úedník dle § 11.

zákona z 29. kvtna 1908, . 35 z. z., jest povinen vyko-

nati, zní:
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„Slibuji, že povinnosti, spojené s úadem svým budu
svdomit a ádn plniti, že platné zákony, naízení, u-
snesení obecní a všeliké úední rozkazy, jež mí obecní vý-
bor, rada mstská, nebo starosta vydá, budu zachovávati
a vykonávati a zvlášt povinností služebním ádem mn
uložených, vždy dbáti, jakož i všeho se vystíhati, co by'

postavení veejného úedníka a prospchu obce bylo na
újmu."

Den vykonání písahy budiž v listin o ustanovení po-
znamenán.

§ 14. Úedníci povinni jsou i mimo úad chovati se

bez^vadn, požívajíce jinak co do svého chování a konání
úplné obanské, zejména politické svobody a neodvislosti.

Jsou povinni i mimo úad dbáti zájm a prospchu obqq
a všeliké nedostatky i vady ve správ obecní nebo škody
a újímy obci hrozící, i ikdyž nespadají do oboru jejich

služby, oznáimiti bez odkladu starostovi obecnímu nebo pí-
slušným úedníkm.

§ 15. Úedníkm jest volno vnovati se vedlejšímu za-

mstnání, pokud není to na újmu ádnému konání služby,

dobré povsti a vážnosti úadu nebo úedníka, nebo spo-

léhHíivosti a nestrannosti jeho v úad.
Každé trvalé vedlejší zamstnání jest povinnen úed-

ník ohlásiti pedem obecnímu výboru; má-li se vedlejší

Zamstnávání vykonávati v hlodinách úedních, anebo jde-li

o zamstnání spadající pod pedpisy ádu živnostenského,

má vymoci si pedem svolení obecního výboru.

§ 16. Žádá-|íi toho neodkladný zájem obce, jest úed-
ník povinen i bez zvláštního rozkazu i v as mimoúední
konati službu, tebas do jeho oboru nespadající; v tako-

vých pípadech však má nárok na pimený náhradní

qdpoinek, po pípad na mimoádnou odmnu dle § 8.

poslední odstavec.

§ 17. Úedník jest oprávnn v rámci svého zmocnní
udíleti služební rozkazy podízeným úedníkm a zízen-

dlm a vymáhati jejich splnní.

Rozkazy, obdržené od pedstavených, má vykonati o-

óhotn, svdomit a dle možnosti bez odkladu. Má-li po-

chybnost o tom. je-li rozkaz proveditelný, zejména zda ne-

ojdporuje zákonu, anebo zda není na škodu zájmm obce,

jest oprávnn a povinen pedstaveného na to upozorniti
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a 'žádati rozkaz písemný. Vykonání rozkaz, které zejm
odporují zákonu, má odepíti.

§ 18. Každý úedník, nastupující službu, jest povinen

stvrditi podpisem, že^ se ustanovením tohoto služebního ádu
podrobuje,

§ 19. Rád tento nabývá platnosti dnem
Všichni úedníci, již ve službách obce jsoucí, povinni

jsou do 8 (dn podpisem stvrditi, že se mu podrobují.

Osnova referentem pedložená schválena bez debaty a

beze zmny a k návrhu pedsedy Dra Podlipného vzdány
referentu jakožto tajemníku Svazu za záslužnou a úspšnou
jeho innost, zvlášt za uspoádání tohoto sjezdu, díky.

Zárove vyslovuje pedseda Dr. Podlipný díky všem
referentm i tm, kdož slova se ujali, a prosí, aby rozešli

se beze vší hokosti, jež by snad ze vzájemn pronesených
názor mohla vzniknouti, majíce na zeteli, že svaz chce

pracovati pro všechna msta a všechny vrstvy obyvatelstva

mstského k dobru celku. Louí se s úastníky, oceuje ze-

jména pítomnost pán delegát z Moravy a ze Slezska, kteí
súastnili se všech porad, se srdeným „Na shledanou!"

D D
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ZÁVRENÁ SCHZE VE VELKÉ ZASEDACÍ
SÍNI RADNICE STAROMSTSKÉ V ÚTERÝ

DNE 17. ÍJNA 1911 O 12. HODIN POLEDNÍ.

Pedseda stálého výboru MUDr. A. Štych:

Vážené shromáždní 1

Dovoluji si sdliti, že omluvné a pozdravné pípisy
zaslali pp. I. místopedseda stálého výboru starosta Dr.

Peták, Excellence Dr. Bráf, prof. Dr. Funk, mag. rada Dr.

Horák, prof. Kotra, Dr. Pík, dále mstské rady v Hluboké,

v Líbáni, eské Skalici a na Smen ; z pozdravných pi-
píšu jest na prvém míst uvésti dopis Ústední Matice
Školská, která prosí za podporu eská msta, dále Krajin-

ské Jednoty uitelstva pokraovacích škol v Podkrkonoší,

Zemský Svaz živnostník a obchodník, Spolek mateských
skol a ženská organisace národní strany svobodomyslné v

záležitosti uitelek a pstounek na mateských školách a o-

patrovnách. Národohospodáská Jednota v Praze, Ústední
Jednota saniosprávných zízenc a Zemská konference samo-
správných zízenc. Pokud tyto pípisy obsahují žádosti

nebo návrhy z oboru psobnosti stálého výboru nebo sekcí,

budou j ešt náležit projednány.

Dle jednacího ádu jest nám nyní schváliti resoluce

jednotlivými sekcemi pijaté. Ráíte zajisté souhlasiti, když
od tení jich upustíme a odkážeme na Vstník, kde již

byl}- otištny. (Není námitek.)

V oboru otázky bytové bylo podáno tolik návrh a pod-

nt, že bude zapotebí, aby spolen s resolucemi, jed-

notlivými referenty pedloženými, ješt jednou byly pí-
slušnými sekcemi a stálým výborem podrobn projednány,

k emuž si vyprošujeme Vaše zmocnní.
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Dále dovoluji si jménem stálého výboru pedložiti ná-
vrh, abyste schválili novou úpravu píspvk dle pedlohy
ve Vstníku otištné a odvodnné

; píspvky mají initi

10 K na každých 2.000 obyvatel. Vedle toho se navrhuje,
aby vtším obcím, ve kterých pedpis daní, pirážkám pod-
léhajícím, iní více, nežli 100.000 K, pedepsán byl pí-
platek do výše 5 K z každých 10.000 K pedpis dao-
vého, a aby s obcí Pražskou o výši píplatku zvlášt bylo
jednáno.

Pedpokládaje, že proti tmto návrhm není námitek,
žádám, abyste stálý výbor k vymení píspvk a pí-
platk na nastávající funkní období ráili zmocniti. (Souhlas.)

Nyní jest nám pikroiti k volbám stálého výboru a

sekcí. Kandidátní listina, kterou Vám pedkládáme, jest vý-

sledkem podrobné a bedlivé úvahy zvláštního subkomitétu,
který k tomu úelu byl stálým výborem dosazen. etní
lenové stálého výboru a sekcí projevili pání, aby ne^

byli znova voleni, ponvadž jsou jinak velice zamstnáni.
Pihlížeje k tmto páním, usnesl se subkomitét dáti na
kandidátní listinu pouze ony pány, kteí dosud prací stá-

lého výboru a sekcí se súastnili. Pokud se týe stálého

výboru, navrhují se dle statutu pouze pp. lenové zastu-

pitelstev obecních a úedníci obecní. Doplnní stálého vý-

boru a sekcí, ponechává se kooptacím, ve kterých dle mož
nosti bude vyhovno všem projeveným páním, zejména
budeme se snažiti, aby pokud možno došly zastoupení také

obce menší.

K návrhu p. okr. starosty J. Kobra z Roudnice
vykonány volby akklamací a zvoleni tito pp. lenové stá-

lého výboru a sekcí:

A. Stálý výbor.

Pedseda:
Stých Antonín MUDr., mst. radní (Praha).

lenové:
Borvka Otakar, mag. ralda (Praha).

Fuksa František JUDr., editel mst. úad (Král. Vinohrady).

Hašourek František, obecní starší (Praha).
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Janda Petr JUDr., mst. tajemník (Rakovník).
Jiskra Václav JUDr., starosta msta (Brandýs n. L.).

Koldínský Alois JUDr., starosta msta (Smíchov).
Kuchyka František, len zastupitelstva (Pardubice).
Macháek Jan, starosta nista (Hora Kutná).
Matoušek Bohumil Mag. Pharm., císa, rada, starosta msta

(Mladá Boleslav).

Mattuš Jaroslav, obecní starší (Praha).

Pavlousek Ladislav JUDr., starosta msta (Kralupy n. Vit.).

Peták Václav JUDr., starosta msta (Plze).
Podlipný Jan JUDr., obecní starší (Praha).

Procházka Ladislav Prokop MUDr., mst. fysik (Praha).

ezníek Václav JUC, editel mst. úad (Vršovice).

Schrótter Josef, cis. rada, obecní starší (Praha).

Uhlí Josef JUDr., editel mst. úad (Písek).

Zvina František Ing., obecní starší (Praha).

Žižka Rudolf Ing., mst. inženýr (Praha).

"B. Pracovní odbory.

I. Finann-pnávnísekce:

Baštý Eduard Jan JUDr., obecní starší (Praha).

Boháek František, mag. rada (Praha).

Brabec Jaroslav JUDr., starosta msta (Karlín).

Feršman Ladislav JUDr., nám. stár. (Benešov).

Fittera Václav JUDr., mst. radní (Chrudim).
Fuksa František JUDr. (v. Stálý výbor).

Funk Vilém JUDr., obecní starší (Praha).

Hoetzel Jií JUDr., docent es. university (Král. Vinohrady).

Horáek Cyril JUDr., profesor es. university (Praha).

Janda Petr JUDr. (v. Stálý výbor).

Jeábek František JUDr., námstek starosty (Dvr Králové

nad Labem).
Klier enk JUDr., editel mstské spoitelny Pražské.

Koldínský Alois JUDr. (v. Stálý výbor).

Kotner Matj JUDr., starosta msta (Milevsko).

Lokay František JUDr., nám. starostv (Karlín).

Mattuš Jaroslav (v. Stálý výbor).

Pík Karel JUDr., obecní starší (Praha).

Podlipný Jan JUDr. (v. Stálý výbor).

Ržika Pavel JUDr., mag. rada (Praha).
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etovský Josef JUDr., ed. mst. úad (Kolín).

Truhlá Josef PhDr., nám. starostv (Žižkov).

Uhlí Josef JUDr. (v. Stálý výbor).

Vavínek František JUDr., profesor es. university (Praha).

Záveský Maxmilián JUDr., obecní starší (Praha).

II. Sociální sekce:

Batk Leopold MUDr., mst. radní (Hradec Králové).

Dvoák Jan MUDr., editel nalezince (Praha).

Hašourek František (v. Stálý výbor).

Fíoráek Cyrill JUDr. (v. Sekci linann-právní).
Hruška Jaroslav MUDr., starosta msta (Kladno).

Hubáek František, maj. reaUt (Praha).

Jeábek Luboš JUDr., mstský radní (Praha).

Kessler Jan, mstský radní (Plze).
Kotland Jan, nám. starostv (Žižkov).

Krejí Rudolf JUDr., rada zem. výboru (Smíchov).

Lauschmann Bohuslav JUDr., sekretá zem. výb. (Praha).

Lukesle Josef, len mst. zastupitelstva (Pardubice).

ezníek Václav JUC. (v. Stálý výbor).

Seyd Josef, mstský radní (Praha).

Šlosárek Hynek, mstský radní (Jarom).
Šubrt Eduard MUDr., starosta msta (Nm. Brod).

Trojan Josef JUDr., mst. tajemník (Jarom).
Tma Ant. JUDr., sekretá zem. výboru (Smíchov). - .

Waldstein Mansvet, mag. rada (Praha).

Vaniek Alois, obecní starší (Praha).

Vlk Josef, pednosta kanceláe vrch. chudinského editelství

(Praha).

III. Školní sekce:

Anýž Josef, zemský poslanec '(Praha).

Bílý František, c. k. dvorní rada (Král. Vinohrady).

Bulí Karel, editel Praž. pokra. škol živnostenských v. v.

(Praha).

erný Josef, uitel (Praha).

erný Josef O., odbor, uitel mšanské školy (Praha).

Hansi František, editel gymnasia (Praha).

Horák František JUDr., mag. rada (Praha).

Mašek Alois MUDr., starosta msta (Klatovy).
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Matoušek Bohumil Mag. Pharm., cis. rada (v. Stálý výbor).

Metelka Jindich PhDr., len c. k. zem. škol. rady (Král.

Vinohrady).

Pavlík František, íd. uitel (Král. Vinohrady).

Radský Jos. Mag. Pharm., starosta msta (Turnov).

Schrótter Josef, cis. rada (v. Stálý výbor).

Skalický Petr, odbor, uitel (Ostí n. Orlicí).

Steinich Karel, editel mš. školy (Praha).

Vildvald Jan, editel mstské díví prmyslové školy (Praha).

IV. Technicko-zdravotní sekce:

Bašta Rud. Ing., správce plynárny (Praha).

Belada Bohumil Ing., ú. autor, stavební inženýr (Král. Vi-

nohrady).

Bertl Josef, architekt, prof. es. techniky (Král. Vinohrady).

ížek Ludvík Ing., mst. stav. rada (Praha).

Herain Jan, c. k. konservátor, mst. stavební archivá (Praha)..

Herites Gustav Mag. Ph., maj. dieteticko-kosmetické labora-

toe (Praha).

Hilbert Kamil, c. k. konservátor, architekt a stavitel (Praha).

Hodek František Josef, obecní starší (Praha).

Kabrhel Gustav MUDr., profesor es. university (Praha).

Kašpar František MUDr., obecní starší (Praha).

Keclík Tomáš Ing., pednosta mst. tchn. oddlení (Karlín).

Klíma Josef MUDr., starosta msta (Mirovice).

Landa Antonín Ing., vrch. stav. rada zem. výboru (Smíchov).

Macháek Vilém Ing., majitel techn. kanceláe (Praha).

Mašek Alois MUDr. (v. Sekci školní).

Neumann Josef Ing., íš. poslanec (Smíchov).

Procházka Ladislav Prokop MUDr. (v. Stálý výbor).

Reinsberg Josef Med. & Chir. Dr., c. k. dvo. rada (Praha).

Saka Josef, c. k. stav. rada, architekt a stavitel (Karlín).

Srb Josef Ing., editel kanceláe okr. výboru (Smíchov).

Stýblo Alois MUDr., starosta msta (Nový Bydžov).

Šantrek Richard Ing., stavební rada zemdlské rady (Král.

Vinohrady).

Sejna Josef Ing., mst. inženýr (Praha).

Velich Frant., architekt, mst. stavební rada (Praha).

Vorlíek Alois MUDr., starosta msta (Kostelec n. Lab.).

Zákrejs Vladimír, architekt, mst. inženýr (Praha).
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Ziingl Stanislav Dr. techn., mst. vrchní inženýr (Praha).

Zvina Frant. Ing. (v. Stálý výbor).

Zižka Rudolf Ing. (v. Stálý výbor).

Pedseda stálého výboru MUDr. A. Stých:

Vážené shromáždní!

Dkuji Vám srden za poctu a dvru, kterou Jste

mn prokázali, zvolivše mne optn pedsedou stálého vý-
boru.

Prohlašuji, že se vynasnažím, aby práce stálého výboru
dosavadním smrem byla vedena, pokud možno ješté zdo-

konalena a rozšíena. Pokud se týe ostatních pán zvo-

lených, tedy, jak jsem již naznail, jsou to vesms pánové,

kteí se dosavadních prací stálého výboru i sekcí horliv
súastnili a proto pedpokládám, že všichni zvolení volbu

pijímají.

Starosta král. hlav. msta Prahy dr. K. Groš: Slovutní

pánové! Pi zahájení sjezdu dovolil jsem si dáti výraz

nadji, že jednání a rokování sjezdová v etných smrech
poskytnou našim mstm a celé naší veejnosti pokyny
a rády, jak v nejdležitjších a velmi složitých záležito-

stech obecního a sociálního hospodáství v dob nynjší
má se postupovati.

V jednotlivých sekcích tohoto valného sjezdu vyešena
byla celá ada vážných otázek a jist jednání sjezdová

zanechají u našich mést a v jich správ trvalou stopu a

vdnou vzpomínku. Jmenovit vnovali jste svoji péi o-

tázce pro nynjší dobu nad míru dležité, otázce opa-

tení zdravých a levných byt chudšímu živnostnictvu a dl-
nictvu našemu. Moderní doba ukládá tolik úkol mstm,
jako stediskm obyvatelstva, stále více a hustji se v nich

usazujícího, že posavadní prostedky, jimiž msta vládnou,

daleko nepostaují k tomu, aby veškeré úkoly tyto msta
zdárné mohla provésti. Jest tedy míti péi o to, aby co nej-

hojnjší prostedky mstm byly dány k disposici, a jsme

pesvdeni, že uložené takto úeln peníze dají nejvtší

zisk pro veejné dobro. I otázka výchovy naší mládeže

velice zamstnala vaše porady a v rzných smrech po-

skytli jste obecním správám nejcennjší pokyny.
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Humanitní innost obcí jest nad jiné zpsobilá, aby
srovnávala nejkrajnjší meze sociálních rzností a dobe
pochopený úkol obce v tchto smrech mže jist zdárn
psobiti k umírnní spoleenských protiv a zabezpeení mí-
rumilovného spolužití jednotlivých vrstev obanstva.

Vaše technicko-zdravotní sekce zejména zamstnávala
se tím, jak vymožeností moderní vdy technické má se

použíti pi správ velkých populaních stedisek a také

v tomto smru mám za to, že z látky takto na vašem sjezdu
probrané msta naše erpati budou pouení a mnohou cen-

nou radu.

Dkuji vám, velevážení pánové, že jste také letos za-

vítali do našeho král. hlav. msta Prahy, jež jste uinili

sídlem svých porad a prosím, abyste, odcházejíce dom,
odnesli svým zastupitelstvm i obyvatelm vašich mst
vroucí pozdravy naší královské Prahy, jež tak ráda se všemi
eskými msty udržuje styky nejpátelštjší. (Hluná po-

chvala a potlesk.)

Pedseda stálého výboru Dr. A. Stých:

Pikrouje k zakonení prací sjezdových, mám za po-

vinnost zbžn, abych Vás nezdržoval, ale ze srdce, pod-
kovati všem initelm, kteí o zdar sjezdu se piinili;

v prvé ad rad královského hlavního msta Prahy, dále

všem korporacím, zvlášt obcím, které ke sjezdu vyslaly

delegáty, všem jednotlivcm, kteí se ho súastnih, žur-

nalistice, a zvlášt ješt pánm referentm a vystavovate-

lm, na výstavce se sjezdem spojené, jakož i pánm ped-
sedm za obtavé ízení schzí.

Dík pelivé píprav prací sjezdových, podailo se nám
v krátké dob zmoci rozsáhlý úkol, a doufám, že práce

sjezdové budou míti zdárný výsledek, že pítomní odne-

sou si z nich hojn podnt k další práci ve svých domo-
vech, a tak sjezd náš pispje k dalšímu zdokonalení naší

samosprávy.

Prosím všechny pítomné, aby i v budoucnosti prá-

ce stálého v3^oru a sekcí všemožn podporovali a zejména

Vstníku laskavý zetel vnovaU.

Pokud se týe místa a asu píštího sjezdu, tedy do-

šlo pozvání mstské rady a okresního výboru v Mladé Bo-
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leslavi, aby píští sjezd eských mst konal se pi velké

krajinské výstav eského severovýchodu, která roku 1912

v lét bude tam poádána. Stálý výbor konání sjezdu již

pislíbil, což zajisté dodaten ráíte schvalovati. (Výborn!)

Dovoluji si tudíž páti všem „Na shledanou v Mladé

Boleslavi!*' (Na shledanou!)
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